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 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 
 

 לביצוע אקו לב USואחזקת מערכות בקשה להצעת מחיר לאספקת 
 ("הבקשה" –)להלן  

 
 כללי .1

 
לביצוע  USואחזקת מערכות "מכבי"( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת  –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

ילודים ועוברים, להתקינם באתרי מכבי, ולספק שירותי תחזוקה שוטפת במבוגרים, ילדים, אקו לב 
 ותיקונים לכל רכיביהם, משני סוגים:
"המוצרים והשירותים"(, כמפורט  –)להלן (PREMIUM) ממדיתאקו לב דו מימד בעל יכולת תלת 

 בבקשה.
 

וני לדואר אלקטר עדי ארזעל גבי טופס ההצעה המצורף ושלוח אל  למלאאת ההצעות יש  .1.1
erez_a@mac.org.il   19.7.2015עד יום. 

 
מכבי רשאית מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  .1.1

 לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.
 

 בדרך של שקלול הרכיביםתהיינה  בבקשה להצעת המחיראמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה  .1.1
, ובאופן מכביוהכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של  ,50% –; ואיכות 50% –: מחיר מפורטים להלןה

 .בחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונותישת
 

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.1
 

כמפורט במפרט, נספח  מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות, בהתאם ליעדים ולכמויות המוערכות .1.1
 א', ובמסמכי הבקשה להצעת המחיר.

 
, קרי, לתקופה שתחילתה במועד חתימת הסכם 2015התקשרות עם המציע/ים הזוכה/ים תהיה לשנת  .1.1

 2-זו יירכשו כ. להערכת מכבי, בתקופה 31.12.15ההתקשרות )נספח ב'( עם כל זוכה וסיומה ביום 
   . PREMIUMמערכות

לה הינן הערכה בלבד, ומכבי תהא רשאית להפחית או להוסיף עליהן על פי צרכיה כי כמויות א ,יודגש
 ושיקול דעתה הבלעדי.

  
היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר שקלול המחיר  .1.1

 והאיכות כפי שתחליט מכבי.
 

שהצעותיהם תמצאנה  ה, עם המציעיםמכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ, לפי שיקול דעת .1.1
 המתאימות ביותר.

 
 2-, המכשיר ייבדק בבור אבלואציהע יחידה 1 מתחייב לספק, ללא חיוב, מציעבמידה הצורך, ה .1.11

 .או במרכז רפואי אחד בהתאם להחלטת מכבי מרכזים רפואיים שונים של מכבי )בצפון ובדרום(
 
 7( לתקופה של 3%וללת המהוונת )על פי ציון המחיר לכל מערכת יקבע על פי סך העלות הכ .1.11

 מחיר המערכת על כל רכיביה, כולל עלויות התחזוקה.   -שנים 
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הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם לשיקול דעתה  .1.11
ות הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה זו על מנת לבטל ו/או לשנ

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

ימים מקבלת הודעה על רצונה  7ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .1.11
של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות 

 תם.שייח
 

לאחר לפי סוג המערכת המוצעת, ו ,ג'ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח  .1.11
 אשר טופס ההצעה  הבקשה להצעת מחירחתימתה, היא תוגש ביחד עם כל מסמכי 

 וזאת בעותק אחד. הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה
 

קשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש התהל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .1.11
אם  ,לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם

האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה  שהצעתו תזכה. המציע יברר את כלוככל 
 כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.

 
 

   הגדרות .2
הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, תגבר  הבקשה להצעת המחירסמכי במבכל מקרה שבו קיימת 

 ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 
 מסמך זה על נספחיו.   - "בקשה להצעת המחיר "מסמכי ה

 
 .הבקשה להצעת המחירהתנאים המפורטים במסמכי    - "בקשה להצעת המחיר"תנאי ה

 
 מכבי שירותי בריאות.    – "מכבי"

 

 .נספח א' –המפרט הטכני של הבקשה להצעת המחיר    -"המפרט" 

 

לביצוע אקו לב  למבוגרים,  אולטרסאונדאספקה של מערכות  -"השירות/השירותים" 
( לרבות PREMIUMילדים, ילודים ועוברים באיכות גבוהה )

אחריות, שירות וביקורת ושירותי תחזוקה למערכות, הכל 
ולפי המפורט במפרט  בקשה להצעת המחירוגדר בכמ

 בהסכם זה על נספחיו.ו

 

לתחום הקרדיולוגיה לביצוע אקו  אולטרסונימערכת דימות           -"מערכת / "מערכות" 
(, לביצוע PREMIUMלב דו מימד בעל יכולות תלת מימדית )

-אקו לב במבוגרים, ילדים, ילודים ועוברים , כפי שהוצעה על
ידי מכבי, הכוללת את כל רכיבי -כה ואושרה עלידי הזו

 , כלייעודייםלהפעלתה, לרבות מתמרים  החומרה הדרושים
התוכנות הדרושות לשימושים המיועדים ואת אמצעי התיעוד 

 של מכבי. המחשובוהממשקים הדרושים לחיבורה למערכות 

 

וללים, כהשירותי אחזקה שוטפת  - "שירותי תחזוקה" או "שירותי אחזקה שוטפת"
תיקונים, תמיכה טכנית והדרכה כל ימות השנה, 

תיקוני שבר )כתוצאה משימוש סביר(, החלפת 
מתמרים מושבתים לרבות החלפה עקב ירידה 
בביצוע המתמר, טיפולים מונעים לפי הוראות יצרן, 

הדרושים  אספקת חלפיםעדכוני ושדרוגי תוכנה , ו
לשמירת המערכת במצב תקין או לשם השבת 

 .ת לתפעול תקיןהמערכ
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ביקורת טכנית תקופתית ובדיקת בקרת איכות אשר נועדו לבדוק ולוודא כי המערכת  -"ביקורת טכנית"

 על כל מכלוליה ורכיביה מתפקדת באיכות וברמת הביצועים הנדרשת.
 

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

 

 נספח ב' למסמכי הבקשה להצעת המחיר. -הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם

 

 : בקשה להצעת המחירתנאים מוקדמים להשתתפות ב .1

 :יענה על כל הדרישות שלהלן ספק אשררק רשאי להגיש הצעות   .1.1
 תאגיד מורשה כחוק בישראל. .1.1.1
 .1976-בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .1.1.1
 .נציג מורשה של היצרן אויצרן  .1.1.1
 בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ. .1.1.1
מסוגל לספק למכבי את המערכת, לרבות שירותי תחזוקה שוטפת, בעצמו ולא ע"י קבלן  .1.1.1

 משנה/אחר. 
 לביצוע אקו לב. USשנים לפחות, בייצור מערכות  3ליצרן המערכת ותק של  .1.1.1
 מהדגם המוצע.  ל היצרן מערכות ש 15 לפחות בישראלנרכשו  .1.1.1
 מערך שירות הכולל לפחות:למציע  .1.1.1

 USשנים באחזקת מכשירי  3בעלי הסמכה של היצרן ובעלי ניסיון של לפחות  טכנאים 2 .3.1.1.1
 כל אחד.

 שנים לפחות. 3סיון מינימלי של יבעל נאחד יקציה פלאיש א   .3.1.1.2
סטרליה ו/או או HEALTHו/או קנדה  CEו/או  FDA-למערכת המוצעת על ידו אישור ה .3.1.1.3

TGA .ו/או רשות הבריאות ביפן 
 

באחד יעמוד  שלאעמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  .1.1
 הצעתו תפסל. – התנאיםמ
 

תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר,  מכבי .1.1
, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך וז להצעת מחיר  בקשהאו כל נייר אחר כנדרש עפ"י  רישיון

שיון או כל נייר אחר כאמור, יהיו ייקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, ריפרק זמן קצוב ש
 להגשת ההצעות.     הזאת  בבקשה להצעת המחירבעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע 

 
 

 מסגרת ההתקשרות .1

סיון על ידי צוות יידו להדגמה, לבדיקה ולנ-ע יספק,  את המערכת המוצעת עללדרישת מכבי, המצי .1.1
ימים מדרישת מכבי לספקו, באתר עליו תורה מכבי ולמשך שבועיים.  7בדיקה של מכבי, וזאת בתוך 

המציע מתחייב לסייע לבדיקת המערכות זו לצד זו בו זמנית, כלומר, להעמיד מערכת לרשות מכבי 
 תחרות, זאת לצורך  הערכת האיכות. במקביל למערכות מ

 
סיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא רשאית יבאם המועמד לזכייה הינו ספק עימו יש למכבי "נ .1.1

להעניק את הזכייה למציע שהצעתו הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד שלמכבי לא היה 
 .10%-המקורי לזכייה ביותר מסיון גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד י"נ

 
סיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו/או מחדלים ילצורכי סעיף זה, המילים "נ .1.1

 אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.
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רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול דעתה ובכל  תהא מכבי .1.1
 למלוא שביעות רצונה, על  מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.דרך שתמצא לנכון, 

 
שימונה יהא רשאי, אך   הצוות תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. מכבי .1.1

 מכבי לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לשירות המוצע על ידו. 
או לא מסר מידע  עימהל הצעה אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה תהא רשאית לפסו

 כנדרש.
 

 התחייבויות המציע הזוכה  .1

)שבעה( ימים  7, בתוך הבקשה להצעת המחירלמסמכי  'הזוכה יחתום על ההסכם המצורף כנספח ב .1.1
על ההסכם, הזוכה מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה  קבלת ההודעה על הזכייה. מיום

 אישור עריכת ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח.
ופיע ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות כמ

 בנספח ב' לבקשה להצעת המחיר
 

 והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. הבקשה להצעת המחיר מסמכי .1.1
 

ערבות בנקאית אוטונומית  מכבי, ימסור המציע הזוכה לההתקשרות החתימה על הסכםבמעמד  .1.1
 נוסח המצ"ב.פי ה-לביצוע התחייבויותיו על
 

תוך שבוע ממועד חתימת הסכם ההתקשרות, ימציא הזוכה בבקשה להצעת המחיר למכבי אישור, כי  .1.1
 3שור אמ"ר תוך הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר למכשיר/מערכת, והוא מתחייב להמציא אי

לת השרות נשוא )שלושה( חודשים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות, ובכל מקרה טרם הפע
 הבקשה להצעת המחיר.

 
 

 הבקשה להצעת המחירביטול  .1

 או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי הבקשה להצעת המחירלא יהיה בעצם פרסום  .1.1
המערכות  כבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם לאספקתידי מ-מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

 ותחזוקתן.
 

 (.'והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות )נספח ב .1.1

 
מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול  הבקשה להצעת המחירלבטל את  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .1.1

ר לאח החדש בקשה להצעת מחירלפרסם  -אך לא חייבת  -דעתה הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית 
 .הבקשה להצעת המחיר כאמורביטול 

 
 כל המציעים אשר הגישו הצעות.אלקטרוני ל שלח בדוארית הבקשה להצעת המחירהודעה על ביטול  .1.1

 
כל   בבקשה להצעת המחיר, לא תהא למי מהמציעים הבקשה להצעת המחירהחליטה מכבי על ביטול  .1.1

 תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.
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 נספח א'
 מפרט 

 
 כל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות אלא אם צוין אחרת

 
 כללי .1

 
לביצוע אקו לב במבוגרים, ילדים, ילודים  (Ultra-Soundקול )-מערכות עללרכוש  נת יכבי מעונימ 1.1

  -מסוג ן, , ולספק שירותי תחזוקה שוטפת ותיקונים לכל רכיביהלהתקינן באתרי מכביועוברים, 
 "מערכת / מערכות"(. -)להלן  (PREMIUMאקו לב דו מימד בעל יכולת תלת מימדית )                  

 

מכבי מבקשת לקבל מספר הצעות מתאימות לאספקת המערכות כהגדרתן לעיל ולהלן, לרבות הצעות  1.2
 לשדרוג בעתיד .

 
 מבנה כללי  .1

 

 ל רכיבי המערכת וחלקיה.המערכת תהיה מובנית בעגלה ייעודית עם גלגלים, אשר תכלול את כ 2.1

 

 צג המערכת )להלן: "צג / צגים"( ישולב בעגלת המערכת בצורה נוחה למשתמש.  2.2

 
העגלה תכלול מתלים מתאימים לתליית המתמרים, בצורה נוחה לשימוש המפעיל ובצורה המונעת  2.3

 פגיעה אפשרית במתמרים או נפילתם בעת העברת המערכת ממקום למקום באותו מתקן.

 
לול מגירות מתאימות לאחסון אביזרי המערכת אשר אינם בשימוש וחומרים המיועדים העגלה תכ 2.4

 לשימוש במערכת.

 
 בעגלת המערכת תשולב, באופן מובנה מדפסת מתאימה. 2.5

 
 על הספק להתייחס לנקודות הבאות : .1

 

 פרטי המחשב עליו מושתתת המערכת, ומערכת ההפעלה.  3.1

 

ים הנוגעים להצבת המערכת באתר מכבי, לרבות במסגרת ההצעה, יפורטו כל הדרישות והסידור 3.2
דרישות לאספקת חשמל ודרישות להגנת המערכת בהפעלה השוטפת ובהפסקות חשמל או שינויי 
מתחים וזרמים למערכת. למען הסר ספק, דרישות אלו )כגון : אל פסק או כל מכלול אחר הדרוש( 

להצבת המערכת יהיו באחריות מכבי ועל  יהיו על חשבון הזוכה ובאחריותו. סידורים פיזיים הנוגעים
 חשבונה. 

 
במתח הרשת. תקעי המתח  10%ולא תושפע משינויים של  V 230המערכת תופעל מרשת החשמל של  3.3

 של המערכת ושל מכשירים הנכללים בה וכן שקעי מתח, אם קיימים, יהיו לפי התקן הישראלי.

 
 .IEC 601 -1למערכת יהיו אישורי תקינה לבטיחות חשמלית לפי תקן  3.4

המציע יפנה לציון אישור התקינה ע"י היצרן בפרוספקט ו/או בפירוט הנתונים הטכניים או לחילופין, 
 יצרף אישור מכון תקינה מוסמך.

 
 צג או צגים .1

 

לכל סוג מערכת נדרש צג ברמה דיאגנוסטית גבוהה מתאימה, כולל אפשרות הצגת תנועה או זרימה  4.1
 אינטש. 19  –צג בצבע. גודל מינימלי נדרש של ה

 

   - PREMIUMתוצע אופציה לרכישת צג נוסף לשם הצגת מהלך הבדיקה לנבדקים עבור מערכת  4.2
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 אינטש. 19  –גודל מינימלי נדרש של הצג  4.2.1

 

 הצג הנוסף לא חייב להיות ברמה דיאגנוסטית.  4.2.2

 
מחיר הצג הנוסף יכלול מתלה המתאים להתקנה על קיר בנפרד מהמערכת, את הכבלים  4.2.3

 ים להפעלתו ולחיבורו למערכת ואת התקנתו.המתאימ

 
 ישומים יעודית ויתוכנה י .1

 
המערכות יכללו את התוכנות הייעודיות המתאימות לשימוש שגרתי במערכת ולשימושים המיועדים לרבות 

 ביצוע המדידות המקובלות ביישומים השונים.
 

 עודיות ותכונותיהן העיקריות.( יפורטו חבילות התוכנה היי1בטופס המענה הטכני )נספחים ו' או ו' 5.1

 

 כל מערכת תכלול את התכונות הבאות, אלא אם צוין "לא חובה":  5.2

 פוקוס  דינמי / אקטיבי.  5.2.1

 הרמוניה שנייה.  / שילובניתוח 5.2.2

 . , יש לציין את טווח התדרים של המערכתמספר תדרים ועיצובם 5.2.3

 שליטה על מספר זוויות  הסריקה 5.2.4

 לא חובה. –( SPECKLE TRACKINGסינון החזרים ) 5.2.5

 .אופטימיזציה אוטומטית/ סמי אוטומטית לחדות תמונהמנגנון  5.2.6

 דופלר לסיכום זרימות בכלי דם קטנים.  5.2.7

 דופלר צבע כיווני לזרימות בכלים גדולים.  5.2.1

 דופלר צבע רקמתי.  5.2.9

 לא חובה.  -אפשרות לשילוב מתמרי מטריקס  5.2.10

 יכולת תלת מימד. 5.2.11

 

ינה מתחייבת לרכוש האופציה של ביצוע אקו לב נדרשת אפשרות לביצוע אקו לב במאמץ. מכבי א 5.3
 במאמץ.

 

 מתמרים: .1

 

 מתמרים למערכות:  6.1

 

 מתמרים נדרשים למערכת,  כולל תוכנה וחומרה ייעודיים הכלולים בהצעה: 6.1.1

 SECOND-מתמר לביצוע אקו לב מבוגרים: מתמר רחב סרט הכולל אפשרות ל 6.1.1.1

HARMONIC .המותאם לבדיקות הנ"ל 

 וע בדיקת דופלר.לביצ PEDOF PROBEמתמר  6.1.1.2

 מתמר לאקו לב ילדים. 6.1.1.3

 מתמר אקו לב ילודים. 6.1.1.4

 מתמר לאקו לב עוברים. 6.1.1.5

 

 . Pedof Probeעל המערכת להיות בעלת אפשרות לחיבור שני מתמרים+ 6.2

 

למכבי נשמרת הזכות לדרוש החלפת מתמרים מדגם מסוים במתמרים מדגם אחר, במערכות שנמסרו  6.3
 שים ממועד מסירת המערכת הראשונה מאותו סוג למכבי.על ידי הספק הזוכה וזאת תוך שלושה חוד

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

 
על המציע לצרף להצעתו רשימת מתמרים נוספים אשר יכולים להתחבר למערכת המוצעת על ידו,  6.4

 ים. לרבות מחירי המתמר
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 אמצעי תיעוד במערכת  .1

 

 המערכת תכלול מדפסת מתאימה, אשר תשולב באופן מובנה בעגלת המערכת. 7.1

 

 המערכת תכלול דוושת רגל לביצוע ההדפסה. 7.2

 
 (, דגם המדפסת, גודל דפי ההדפסה וסוגם.OEMהמציע יפרט את שם היצרן המקורי של המדפסת ) 7.3

 
דיסק  תצריב, לרבות אפשרות אמצעי גיבוי וצריבה נדרשים -וניהול רשימת נבדקים פונקציית ארכיב  7.4

נדרשת קיומה של אפשרות לגיבוי הבדיקות לצורך ארכיון על גבי  של בדיקה בודדת בפורמט ידידותי.
 דיסק קשיח.
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 קישוריות וממשקים  .1

 

 להוסיף עשויה מכבי אשר,  פיםנוס תיעוד ולאמצעי במערכת התיעוד לאמצעי מלאה קישוריות נדרשת 1.1
  שיגרתי. באופן המפעיל ידי על מחברים בשינוי צורך ללא, זאת. למערכת

 

 .קרדיולוגית מידע למערכת האקו ממכשיר מדידה נתוני נדרשת יכולת העברת 1.2
  DICOM בשירותי תמיכה נדרשת. DICOM COMPATIBLEאו  DICOM תקן פ"ע מלאה נדרשת קישוריות 1.3

 :הבאים
1.3.1 DICOM SCU המספק שירותי שליחה של כל סוגי הצילומים הנרכשים על ידי מכשיר בפורמטים 

DICOM JPEG lossless, JPEG Lossy, RLE lossless ארכיון למערכת DICOM.   
 .עצמו למכשיר( IS) הניהולית המערכת מן דמוגרפיים נתונים העברת יכולת יפרט המציע 1.3.2
1.3.3 DICOM SR רמטבפו מדידות העברת שירותי המספק DICOM   מידע למערכת התממשקות ידי על 

  (.CVIT) קרדיולוגית
 תמיכה בהגדרת סדר השליחה )מדידות לפני הצילומים או ההפך(. מהווה יתרון. 1.3.4
 )לא חובה(. RAW DATA מידע יצוא יכולת 1.3.5
1.3.6 DICOM MWL ידי על המוזמנות בדיקות ופרטי דמוגרפיים פרטים, ניהול שירות המספק 

 (.CVIT) קרדיולוגית מידע  למערכת התממשקות
 בעברית המטופלים שמות הצגת עם MODALITY WORKLIST -ב  תמיכה יפרט המציע

 .ובאנגלית
1.3.7 DICOM PPS מידע  למערכת התממשקות ידי על אוטומטי עבודה תהליך ניהול שירות המספק 

 (.CVIT) קרדיולוגית
1.3.1 DICOM Storage Commitment  ה ארכיון מערכתב ארכוב ביצוע אימות שירותי המספק-

DICOM . 
 מהווה יתרון. .לעיל המפורט שירות של סוג לכל נפרדים יעדים בהגדרת תמיכה 1.3.9

 יעד והגדרת  DICOM PPS , DICOM MWL,DICOM SR עבור בלבד אחד יעד תמיכה בהגדרת 1.3.10
 מהווה יתרון. .הצילומים לשליחת נוסף

 '.וכו פנימית הצריב, צריבה רובוט: כגון, יעדים למספר שידור אפשרות נדרשת 1.3.11
 DICOM CONFORMANCE– לצרף לבקשה להצעת המחיר הניגשים הספקים על 1.3.12

STATEMENTS 
 

 האם יבהיר המציע. חיצוני למחשב העברתה לשם המערכת צג על התמונה לכידת תהליך את יבהיר המציע 1.4
  .תמונה הדפסת ללא גם להתבצע עשויה חיצוני למחשב העברתה לשם" תמונה לכידת"

 
 קרדיולוגית. מידע למערכת  עצמו מהמכשיר מדידות העברת פשרויותא יפורטו 1.5

 
 השירות את הנותן הגורם לרבות, ממוחשבת בצורה, מרחוק תמיכה שירות קבלת לאפשרות יתייחס המציע 1.6

 )לא חובה(. המרוחק
 

 בטיחות ותקינה  .1
המקובלים  המערכת והציוד הנלווה יעמדו בכל דרישות התקנים הישראליים והתקנים הבינלאומיים

 בנושאי בטיחות ובנושא תאימות אלקטרומגנטית.
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 אבטחת מידע  1.1

 

 מידע מבוקש במענה למפרט במעמד הגשת ההצעה .א
 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 מכשור רפואי מבוסס/מבוקר/משובץ מחשב .1

שימולא   10/2013גרסת  MDS2הספק יצרף טופס  .1.1

ים כקובץ וייחתם ע"י יצרן המכשור הרפואי. )מצורפ
 נפרד הטופס והסבר למילויו(.

 

 

 מצורף     /     לא מצורף 

מבוסס/מבוקר/משובץ מחשב. אחת  -דימות  –מכשור רפואי  .2
 משתי אפשרויות:

 DICOM Conformance( DCSהספק יצרף מסמך ) .2.1

Statement. 
 

 
 

-במידה ומסיבה כלשהי הספק איננו מצרף את מסמך ה
DCS  :אזי יש לענות לסעיף הבא 

 
 פרטים לגבי: .2.2

 מנגנון הזדהות,   .2.2.1

מנגנון להגנה על חסיון המידע )כדוגמת    .2.2.2

 הצפנה(

 מנגנון להגנה על שלמות ואמינות המידע   .2.2.3

 DICOM-בפרוטוקול ה
 

 מנגנון שלא קיים, יש לציין "אין".
 

 

 

 מצורף     /     לא מצורף

 

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

 

פרטים לגבי מנגנון הזדהות: 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

פרטים לגבי חסיון המידע:  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

פרטים לגבי מנגנון לשמירה על 

שלמות ואמינות המידע: 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
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 במעמד הגשת ההצעה אלא אם צוין אחרת הכרחי –דרישות אבטחת מידע  .ב
 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 מערכת ההפעלה במחשב  .1
,  win7ציין מהי מערכת ההפעלה במחשב )לדוגמא:  .1.1

win8 .וכדומה(, כולל גרסה 
 
 

 אשר כי מערכת ההפעלה פועלת ברישיון מהיצרן. .1.2
 

תנת לעדכון ותעודכן ע"פ אשר כי מע"ה מעודכנת, ני .1.1
 הוראות היצרן במהלך תקופת ההסכם. 

 
 לפרט: ____________

__________________ 
 

 

 מאשר    /    לא מאשר

 

 מאשר    /    לא מאשר

(. ציין איזו מחמשת החלופות AV)= Antivirusתוכנת  .2

 נתמכת:
 

אנטי וירוס פעיל ומתעדכן אוטומטי/מעודכן ע"פ  .2.1
  AVבמערכת. ציין איזה תוכנת הוראות היצרן כלול

וכדומה( ומה  Norton ,McAfeeמותקנת )לדוגמא: 

 שיטת העדכון.
 

היצרן מספק שיטה חלופית כמענה לסיכוני קוד  .2.2
 זדוני.

 
 
 
 
 
 
 

אנטי וירוס מומלץ ע"י היצרן, אך איננו מסופק על ידו.  .2.1
, Nortonמומלצת )לדוגמא:   AVציין איזה תוכנת

McAfee .)וכדומה 
 

 

ה להשתמש באנטי וירוס לפי בחירת המזמין הרשא .2.2
כאשר היצרן מתחייב שאין לכך השפעה על 

 המערכת.
 

 
היצרן אוסר על שימוש באנטי וירוס במערכת ואיננו  .2.2

 מספק כל שיטה חלופית לטיפול בקוד זדוני.
  

 

  

 לפרט: ____________

 

 

 

 

לפרט השיטה החלופית: 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 
 לפרט: ____________

 
 

 מאשר

 

 

 AV-אוסר על שימוש ב

 הזדהות  .1
אשר כי בגישה למידע רפואי נדרשת הזדהות  .1.1

 באמצעות שם משתמש וסיסמא.
 

 אשר כי תהליך הזיהוי הינו אישי וחד ערכי.  .1.2

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 לתי מורשים הגנה על המידע מפני חשיפה לב .2
אשר כי המידע הרפואי הנשמר במערכות הספק נתן  .2.1

להגנה מפני חשיפה לבלתי מורשים באמצעות 
 הרשאות גישה מתאימות.

 

 מאשר     /     לא מאשר

 חיווים ולוגים  .2

אשר כי קיים תיעוד בלוג של פעולות משתמשים  .2.1
 ברשומות רפואיות

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 יתרון  הספק שיהוודרישות איכות למענה  .ג

 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 מדיניות סיסמאות  .1
 אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מינימום לאורך סיסמא .1.1

 
אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מורכבות סיסמא  .1.2

 )אותיות / מספרים(
 

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת קביעת תאריך תפוגה  .1.1
 י המשתמש עצמו.לסיסמא ויכולת החלפה יזומה ע"

 
אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מניעת חזרה על  .1.2

 סיסמאות קודמות.

  
אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת נעילת משתמש לאחר  .1.2

 מספר ניסיונות כושלים להתחברות. 

 
כי מדיניות הסיסמאות אוכפת שחרור מושהה בזמן  אשר .1.1

 נעילת המשתמש.
  

ראשונית  כי מדיניות הסיסמאות אוכפת סיסמא אשר .1.1
 למשתמש חדש.

  
כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מספר ימים מינימאלי  אשר .1.1

 בין החלפת סיסמא אחת לאחרת. 
 

 

 מאשר     /     לא מאשר 

 

 מאשר     /     לא מאשר
 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

  
 מאשר     /     לא מאשר

 
 מאשר     /     לא מאשר 

 

 /     לא מאשר   מאשר   

 
 מאשר     /     לא מאשר

 (Data at restהגנה על מידע האגור במערכת ) .2

 אשר כי מידע רפואי מזוהה האגור במערכת מוצפן. .2.1
 
 
 
 
 
 

אשר כי מופעלים מנגנונים לשמירה על שלמות ואמינות  .2.2
 המידע האגור במערכת.

 

 

לא רלוונטי )מידע רפואי 

 מזוהה לא נאגר( /

 לא מאשר  מאשר     /   

 

 

 לא רלוונטי )מידע לא נאגר( /

 מאשר     /     לא מאשר
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 הגנה על מידע המועבר בממשקים  .1

אשר כי נשמר חסיון מידע רפואי מזוהה המועבר בממשקים  .1.1
 באמצעות הגנה מפני ציתות.

 
 
 
 
 

אשר כי מופעלים מנגנונים לשמירה על שלמות ואמינות  .1.2
 המידע המועבר בממשקים.

 

 

)מידע רפואי לא רלוונטי 

מזוהה לא מועבר בממשקים( 

/ 

 מאשר     /     לא מאשר

 
לא רלוונטי )מידע לא מועבר 

 בממשקים( /

 מאשר     /     לא מאשר

 חיווים ולוגים .2

אשר כי לוג המערכת מכיל את זהות המבצע )שם  .2.1
 משתמש(.

 

אשר כי לוג המערכת מכיל את זמן ביצוע הפעולה )תאריך,  .2.2
 שעה(.

 

המערכת מכיל את סוג הפעולה )צפייה/ יצירת/ אשר כי לוג  .2.1
 עדכון רשומה(.

 

אשר כי לוג המערכת מכיל את תוצאת הפעולה )הצלחה/  .2.2
  כישלון(

 
 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 Cyber Securityאיכות הקוד מנקודת מבט של  .2

גרסת הקוד שהנך מציע במכרז זה נכתבה ע"י  אשר כי .2.1
 צוות שהוכשר לכתיבה ע"פ מתודולוגיית פיתוח מאובטח. 

 

 
אשר כי גרסת התוכנה שהנך מציע במכרז זה עברה בחינת  .2.2

 (.Penetration Test(/מבדק חדירה )Code Reviewקוד )

 
הייתה  6.3אשר כי תוצאת המבדקים כאמור בסעיף  .2.1

והיו ממצאים חמורים, אלה משביעת רצון וכי במידה 
 תוקנו, נבדקו ונמצאו תקינים.

 
 מאשר     /     לא מאשר

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 
 מאשר     /     לא מאשר
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  אספקה ומסירה .11

 

מערכת שתוזמן תסופק למכבי כשהיא כוללת את כל המכלולים, המתמרים, האביזרים, החלקים,  10.1
נית מתאימה, הוראות ההפעלה וכל יתר הדברים הנדרשים חבילות התוכנה וחומרים בכמות ראשו

 ל שלם ומוכן לעבודה.ולהפעלתה המלאה והתקינה, הכ
 

   על הזוכה לבצע, על חשבונו וללא כל עלות למכבי, עיגון של המכשיר לרצפה ועיגון המתמרים        10.2
 למכשיר, על מנת למנוע אפשרות גניבה. 

 
 ביקורות טכניות וטיפולים מונעים  .11

 

 .המציע יפרט תדירות ביקורות טכניות המומלצת על ידי היצרן ומשך זמן ביצוע ביקורת טכנית 11.1
  
 המציע יפרט תדירות טיפולים טכניים מונעים מתוכננים על ידי היצרן. 11.2

 

 המציע יציין מהם החלפים והחומרים העיקריים הנדרשים לביצוע טיפולים טכניים מונעים. 11.3

 

קופת התחזוקה בתשלום תבוצע ביקורת טכנית אחת לשנה   בתקופת האחריות והשירות ובת 11.4
לפחות, לקראת סוף כל שנת אחריות או שנת תחזוקה בתשלום, לפי העניין ולא פחות מהנחיות 

 היצרן.
 

הביקורת הטכנית והטיפולים המונעים, בתקופת האחריות והשירות ובתקופת התחזוקה בתשלום, 
 מכבי. יבוצעו ללא תשלום או תוספת תמורה מצד 

 
 אחריות ושירות .11

 

חודשים. על המציע לציין את משך תקופת  12תקופת האחריות והשירות תארך לפחות  12.1
 האחריות והשירות בטופס ההצעה.

 

השירות בתקופת האחריות והשירות יכלול את כל שירות האחזקה הנדרש למערכת, לרבות  12.2
ת טכניות, החלפת מתמרים אחזקה מתוכננת וטיפולים מונעים המומלצים ע"י היצרן, ביקורו

מושבתים ותיקון מתמרים מקולקלים )לרבות ירידה בביצועי המתמר( ולרבות עדכוני ושדרוגי 
 תוכנה למערכת, ללא תשלום או תוספת תמורה מצד מכבי.

 

( עם המערכת, מובהר כי השירות בתקופת האחריות UPSפסק )-המציע יספק אלבמידה ו 12.3
 פסק.-והשירות יכלול גם את מערכת האל

 

השירות בתקופת האחריות והשירות יכלול הצבת מערכת חלופית במקום מערכת מושבתת, אם  12.4
 שעות. 24לא ניתן להביא המערכת המושבתת למצב פעולה תקין תוך 

 

אם בעת מסירת המערכת ו/או בעת תקופת האחריות והשירות אחרי קבלתה יתברר כי  12.5
היה זאת חובה הספק להביא את המערכת המערכת אינה מקיימת דרישה מדרישות האפיון, ת

לרמת ביצועים הנדרשת ללא תוספות תמורה מצד מכבי, גם אם לשם כך יהיה עליו להחליף 
מכלולים במערכת ו/או להחליף מתמרים ו/או להביא אנשי מקצוע מטעם היצרן מחו"ל לביצוע 

 שינויים במערכת ולהדרכת המשתמשים בהפעלתה.
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 שירות ותמיכה .11

 

עסיק לפחות שני אנשי שירות המוסמכים על ידי היצרן לתת שירותי אחזקה לכל סוג המציע י 13.1
 מערכת. המציע יפרט את שמותיהם של אנשי השירות כאמור.

 

המציע מתחייב להחזיק ברשותו, בארץ, מלאי של מתמרים, מכלולים וחלפים המומלצים על  13.2
 ה מהיר.ידי היצרן וכן חלפים נוספים, ככל הנדרש, למתן שירות אחזק

 

המציע יחזיק ברשותו ציוד בדיקה ומדידה מתאים, כלי עבודה ותוכנות שירות אשר  נדרשים או  13.3
 מומלצים על ידי היצרן למתן שירות אחזקה, לרבות ביקורת טכנית.

 

המציע יתחייב כי אנשי שירות מטעמו יענו לקריאות שירות של מכבי בגין תקלה המשביתה  13.4
 כל היותר.שעות, ל 4פעולת המערכת תוך 

 

השירות, בין בתקופת האחריות והשירות, בין בתקופת התחזוקה בתשלום ובין אם בזמן אחר,  13.5
יכלול מענה טלפוני לשאלות המפעילים, בשעות העבודה הרגילות ולאחריהן, ללא תשלום או תוספת 
תמורה. על המציע לציין את דרכי התקשרות לאנשי השירות ולאנשי התמיכה ביישומים מטעמו 

 בשעות העבודה הרגילות ולאחריהן.
 

המציע יתחייב כי אנשי השירות ואנשי התמיכה מטעמו ישתפו פעולה עם מכבי בתיעוד ביצוע  13.6
 ביקורות, טיפולים ותיקוני תקלות, כנדרש על פי נוהלי מכבי.

 

המציע יפעל יחד עם מכבי לחבר את המכשירים למערכת אבחנה ותמיכה דרך האינטרנט ללא  13.7
 ם.תוספת תשלו

 

 שירות ואחזקה בתשלום .11

 

המציע נדרש להציע מחיר לשירות אחזקה שנתי, בתום תקופת האחריות והשירות, הכולל את  14.1
כל הפעולות והנושאים אשר מתייחסים לשירות בתקופת האחריות והשירות, לרבות מתמרים 

 ולרבות עדכוני ושדרוגי תוכנה. 

 

אנשי השירות מטעמו, אם תחליט מכבי  המציע יציין מחיר שעת עבודה ומחיר שעת נסיעה של 14.2
לא לרכוש שירות אחזקה שנתי במחיר מוסכם. מכבי לא תחויב בתשלום נוסף עבור מרחק נסיעה 

 )"קילומטרז"(.
 

המציע יפרט מחיר ביקורת טכנית תקופתית, אם תחליט מכבי לא לרכוש שירות אחזקה שנתית  14.3
 במחיר מוסכם.

 

דרשים לביצוע טיפולים מונעים במערכת במשך שנה, המציע יציין מחיר חלפים וחומרים הנ 14.4
 לרבות טיפולים מונעים מתוכננים אשר לא נדרשת הכשרה טכנית בביצועם.

 

 שונות  .11

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

הניתן מטעמו. 
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 'נספח ב
 

 תאריך : ________
  הסכם

 
 2015אביב ביום ____  בחודש _________  -ונחתם בתל שנערך  

 
 ב י ן     

 בריאות-מכבי שירותי

 היכל הסיטי –, ת"א 27מרח' המרד , 227/99מס'  עות'מניתאגודה 

 דואר אלקטרוני: ________________________

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

                 

 , חדמצד א         

 ל ב י ן                                        

 

___________________________________ 

 

 כתובת: _____________________________

 דואר אלקטרוני: ______________________

 ,"הזוכה" –אשר יקרא להלן 

 , מצד שני                                                                                                                      

 

 

( Ultra-Soundקול )-אספקת מערכות עללבקשה להצעת מחיר ומכבי פרסמה    הואיל
לביצוע אקו לב במבוגרים, ילדים, ילודים ועוברים, להתקינם באתרי מכבי, 

  מסוג: ולספק שירותי תחזוקה שוטפת ותיקונים לכל רכיביהם

 (, ו/או PREMIUMאקו לב דו מימד בעל יכולת תלת מימדית )

אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף  כנספח  "(, הבקשה להצעת מחיר" -)להלן  
 ;"א"  להסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 

ג' כנספח (, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" –והזוכה הגיש הצעה )להלן  והואיל
 ;ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה  שהבקל 1ו/או ג'

 

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

 

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

 

 המבוא והנספחים .1
המבוא להסכם זה על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק 

 לתי נפרד מההסכם וייקראו ביחד עמו.ב
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 פרשנות .1
אין בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על 

 תוכנם.

 

 הגדרות .1
בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם, אלא אם הכתוב מחייב 

 –פירוש אחר 

 

 סכם זה, על נספחיו.ה   - "ההסכם"

 

 .ג"נספח " –ההצעה האמורה במבוא להסכם    - "ההצעה"

 

המועד בו תוכח הפעלתה התקינה של המערכת )כהגדרתה להלן(    - "מועד מסירה"
באתרי מכבי, לרבות פעולה מלאה של הפרוטוקולים להעברת 
התמונות המדידות ומספר ת.ז. של הנבדק ולאחר הדרכת 

, ע"פ המשתמשים בהפעלתה, הכל לשביעות רצונם של המשתמשים
 המפרט שהוגדר, וכפי שיאושר בכתב על ידי מנהל אתר מכבי.

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

לביצוע אקו לב מבוגרים, ההתקשרות היא למערכת דימות אולטרסונית לתחום הקרדיולוגיה 
אקו לב דו  – PREMIUMמסוג _______________ ) כות גבוההילדים, ילודים ועוברים באי

 "(.המערכת/המערכותמימד בעלת יכולת תלת מימדית( )להלן "
 

 ההסכם תקופת .1
 

 .("להלן: "תקופת ההסכם)                   ועד יום                החל מיום למשך שנה הסכם זה יעמוד בתוקף  4.1
יהיו בתוקף גם בתקופות האחריות/השירות שלאחר תום תקופת כל תנאי ההסכם )בשינויים המחויבים(  4.2

 ההתקשרות כמוגדר בהסכם.
, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכל שלב ומכל 1.2 –ו  1.1בסעיפים  על אף האמור לעיל 4.3

את  ספקיום מראש. במקרה זה תשלם מכבי ל 60ידי משלוח הודעה בכתב -סיבה שהיא, וזאת על
חזיר למכבי את הסכומים י ספקהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או ההסכומים ש

 .ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות
 

 תמורה .1
 

 כנספח א' יהיו כמפורט במחירונים המצ"בומחיריו למכבי  ספקעל ידי ה תהמסופק ציודהרשימת  5.1
 להסכם זה.

יותו שמורה למכבי הזכות לרכוש עבורו שרותי תחזוקה עבור כל ציוד אשר יסיים את תקופת אחר 5.2
 במחירים אשר לא יעלו על הנקוב בנספח א'.

התמורה כוללת את עלויות ההובלה, אספקת הציוד למתקני מכבי, התקנתו, הדרכה ותחזוקה שוטפת  5.3
 בתקופת האחריות.

ההזמנה.באם ועד התמורה בשקלים תחושב על פי שער החליפין הידוע במ –מחירים הנקובים במט"ח  5.4
מנגנוני הצמדה אחרים יקבלו ביטוי אין כוונה לעבור לחשבונית מרכזת ניתן במועד הנפקת החשבונית. 

 פרטני.
היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת    ההתקשרות עם  5.5

הזוכה על בסיס המחירים  מכבי, תעמוד למכבי הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם הספק
 בהם זכה בחשב הכללי, מתחילת התקשרותו עם החשב הכללי ועד סיום ההתקשרות עם החשב הכללי.
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 תנאי תשלום .1
 

 יום.  66 התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף + 6.1
 התשלום בגין תחזוקה ורישוי ישולם באופן רבעוני. 6.2
 .י ומס' הזמנת הרכש ע"ג החשבוניתעל הספק לציין את מס' מק"ט מכב 6.3
חשבוניות בגין רכש ציוד יוגשו למחלקת רכש ציוד וחומרים במטה מכבי, חשבוניות בגין אחזקה יוגשו  6.4

 לאחראי אחזקת ציוד רפואי במחוזות . 
ידי המקבל בציון שם -מלא ובתעודות משלוח מקוריות חתומות על בנספח ב'החשבונית לתשלום תלווה  6.5

המקבל, תאריך קבלה וחתימה. על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש  מלא וברור של
 ע"ג התעודה/ חשבונית.

הגשת חשבונית בגין קריאת שירות במסגרת אחזקת שבר לאחר תום תקופת האחריות, תלווה בדו"ח  6.6
  .כנספח ב להסכםשירות מצ"ב 

 1976 – וריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"וביאישור עפ"י חוק עסקאות גופים צהספק יציג בפני מכבי  6.7
 הואפטור מניהול זה, על כי  או מע"מפקודת מס הכנסה וחוק  המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י
 בהתאם לחוק. למע"מ ועסקאותי לדווח על  וכן נוהג ונוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותי

 

 הזוכה לעניין מתן השירותוהצהרות התחייבויות  .1
 

"היצרן"(, וכי הסכם  –זוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו סוכן מורשה של חברת _________ )להלן ה 7.1
 הרשאתו מאת היצרן יהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות. 

 

הזוכה מצהיר, כי הוא רשאי לשווק בישראל, מטעם היצרן, את המערכות מדגם  7.2
שוטפת, שירותי תמיכה ______________________________ ומסוגל לתת שירותי אחזקה 

מקצועית וביקורות טכניות למערכות הנ"ל, לפי המפורט בהסכם זה על נספחיו. מכבי שומרת לעצמה 
הזכות לרכוש מהספק מכשיר מדגם מתקדם יותר בתנאי הבקשה להצעת המחיר, זאת כפוף להסכמת 

 הספק.
 

שירות ההמתכלה ו המערכות, הציודלספק למכבי את  , בכל תקופת ההתקשרות,הזוכה מתחייב 7.3
ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים ולוחות ובהצעתו  מפרטלמערכות בהתאם למפורט בהסכם זה, ב

 . הבקשה להצעת המחירהזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי 
 

מצהיר כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע, ציוד הבדיקה והחלפים הדרושים לשם  זוכהה 7.4
ולשם הדרכת הפעלתן, הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה, וכי בידו  התקנת המערכות, לשם תחזוקתן

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

 

הזוכה מצהיר, כי בהיותו הסוכן המורשה של היצרן, יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג, בזמנים  7.5
עדים המפורטים בהסכם זה, חלקי חילוף וציוד למערכות וכי יש לו מעבדה המצוידת במכשור ובמו

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

 

ישלל ממנו, מכל סיבה שהיא, הזוכה מתחייב, כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג  7.6
יודיע הזוכה למכבי מיד כשיוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את ההתקשרות עם 
הזוכה, והזוכה מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל המידע 

 הטכני הדרוש.

 

תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות, בצוות הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה,  7.7
 עובדים מיומן ובציוד תקין.

 
 הקישוריות בדבר נתונים במסירת הקשור בכל, מכבי עם ומלא הדוק באופן פעולה לשתף הזוכה מתחייב 7.1

 הדרושים הממשקים לביצוע הפרוטוקולים ובדבר
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ו מהווה הפרה יסודית של סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרת
 ההסכם.

 

 אספקת המערכות  .1
 

הזוכה יספק את המערכות והשירותים לסניפי מכבי השונים ברחבי מדינת ישראל, לרבות רמת הגולן  1.1
 "אתר מכבי"(. –ויו"ש, כפי שתורה מכבי )להלן 

 

חייב מתהזוכה  ממוחשבת.הזמנה המערכות לאתר מכבי, כפי שתמסור מכבי לזוכה בהזוכה יספק את  1.2
לספק, להרכיב, להתקין, להוביל, לחבר כל מערכת לכל מקורות האנרגיה הנדרשים לצורך הפעלתה 

 התקינה ולמסור אותה למכבי במצב פעולה מקובל ותקין.
 

על ידי מנהל האתר  חתומה. תעודת משלוח על תעודת משלוחהמערכת במכבי הזוכה יחתים את מקבל  1.3
קרי, אישור כי המערכת נתקבלה, הופעלה באופן תקין  – תהווה אישור ל"מסירה" או מי מטעמו,

 .והמשתמשים בה קיבלו הדרכה מתאימה לשימוש בה, לשביעות רצונם
 

הזוכה יעביר למכבי, במסגרת ההצעה, את כל הדרישות והסידורים הנוגעים להצבת כל מערכות  1.4
האולטרסאונד  אולטרסאונד באתר מכבי, לרבות דרישות לאספקת חשמל ודרישות להגנת מערכת

בהפעלה השוטפת ובהפסקות חשמל או שינויי מתחים וזרמים למערכת האולטרסאונד, תוכנות ופרטים 
טכניים הדרושים לקישור המערכות למערכות המחשוב במכבי, סידורים פיזיים הנוגעים להצבת 

על חשבון פסק או כל מכלול אחר הדרוש( יהיו -המערכת וכיו"ב. למען הסר ספק, מכלולים אלו )אל
 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 מקום  1.5
ידי -עלפי הנחיות היצרן, כפי שתימסרנה -מתאים ואת התשתיות הנדרשות בתיאום עם הזוכה ועל

 הזוכה.
 

 ימים ממועד הזמנת מכבי. 45-המערכות יסופקו לידי מכבי לא יאוחר מ 1.6
 

הזוכה יספק את המערכות לאתרי מכבי כשהן חדשות וכוללות את כל רכיבי החומרה, חבילות התוכנה,  1.7
(, כל החלקים והאביזרים וחומרים בכמות ראשונית SERVICE MANUALספר שירות טכני מלא )

שים להפעלתן המלאה והתקינה של המערכות וכן כל פרט נוסף אשר צוין במפרט מתאימה, הנדר
ובהסכם זה על נספחיו. כמו כן, על הזוכה לקשר בין המערכות למערכת המחשוב של מכבי, כמפורט 

 SERVICEבנוסף, יספק הזוכה עותק נוסף של ספר שירות טכני מלא ) במפרט ובהסכם זה על נספחיו. 

MANUALיוד רפואי במטה מכבי.( למהנדס צ 
 

 -הזוכה יספק את המערכות המוצעות על ידו, יחד עם ספר הוראות הפעלה ואחזקה ברמת המפעיל  1.1
OPERATING  MANUAL  לרבות תמצית הוראות אחזקה ובטיחות ברמת המפעיל, בעברית, בעותק

 אחד, לכל מערכת.

 

ר לרצפה ועיגון המתמרים למכשיר, על הזוכה יבצע, על חשבונו וללא כל עלות למכבי, עיגון של המכשי 1.9
 מנת למנוע אפשרות גניבה. מיגון המכשיר יהיה באחריות הזוכה ועל חשבונו, לפי דרישות ביטחון מכבי.

 
מועד המסירה של מערכת הוא מועד קבלתה על ידי מכבי במצב פעולה תקין כולל  פעולה מלאה של  1.10

של הנבדקת ולאחר הדרכת המשתמשים  הפרוטוקולים להעברת התמונות המדידות ומספר ת.ז.
בהפעלתה, הכל לשביעות רצון מכבי. בכפוף לאישור הגורם המקצועי במתקן בו הותקן המכשיר והגורם 

 המקצועי הארצי בתחום הקרדיולוגיה במכבי.

 
 תקופת האחריות והשירות למערכת תתחיל במועד המסירה. 1.11
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בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי
 ההסכם.

 

 ותמיכה מקצועית הדרכה .1
 

הזוכה ידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את המערכות ולהשגיח על פעולתן התקינה בשימוש  9.1
במערכות, בהפעלתן ובתחזוקתן ברמת המפעיל, לפי הנחיות היצרן. ההדרכה תנתן בכל אתר מכבי בו 

 אחר התקנתה ותמשך עד אשר יוטמע השימוש במערכת, לשביעות רצון מנהל האתר.תוצב מערכת מיד ל
 

הזוכה יספק עם כל מערכת ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן וכן תמצית הוראות  9.2
 אחזקה ובטיחות בעברית.   

 

המערכות, הזוכה יספק תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת המערכות ובשיטות העבודה בהן למשתמשי  9.3
 לפי הצורך או לפי פניה של מכבי.

 

 מערכותקה לוחזתשירות  .11
 

 שירות תחזוקה למערכת בהתאם לחוק הבריאות. 10.1

 

חודשים( לכל מערכת. תקופת  12מתחייב לתקופת אחריות ושירות של ____ חודשים )לפחות הזוכה  10.2
ה אחראי שכל מערכת "תקופת האחריות"(. הזוכה יהי –האחריות והשירות תחל ממועד המסירה )להלן 

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

 
בהתאם להוראות יצרן  בתקופת אחריות ושרות לציוד, ספק השירות יבצע בדיקה של הציוד ואחזקתו   10.3

ל המכשיר כי המכשיר נבדק בתאריך ונמצא כולל דו"ח שירות והדבקת מדבקה ע או לפחות אחת לשנה. 
 תקין וכן תאריך הבדיקה הבאה. על כל דו"ח שירות תהיה חתימה ותאריך של נציג מכבי .

 

יהיה אחראי כלפי מכבי, בתקופת האחריות והשירות כהגדרתה לעיל ובתקופת התחזוקה הזוכה  10.4
ה על כל רכיביה ואביזריה בתשלום אם תחול, שכל מערכת אולטרסאונד שתסופק על ידו תהיה תקינ

( עם UPSפסק )-ותפעל בצורה שוטפת ותקינה ללא הפרעה ו/או מגבלה כלשהן. במידה והזוכה יספק אל
המערכת, מובהר כי השירות בתקופת האחריות והשירות ובתקופת התחזוקה בתשלום יכלול גם את 

 פסק.-מערכת האל

 
סביר, מתמר יוחלף על ידי הספק ללא עלות במשך כל תקופת האחריות והשירות , במקרים של בלאי  10.5

 נוספת.

 
השירות בתקופת האחריות והשירות ובתקופת התחזוקה בתשלום יכלול תיקון ו/או החלפה של חלקים  10.6

פגומים בשל כל הפרעה ו/או פגם ו/או קלקול שיפריעו להפעלה תקינה של מערכת האולטרסאונד, לרבות 
ידי היצרן, החלפת מתמרים -ם מונעים המומלצים עלביקורת טכנית, תחזוקה מתוכננת וטיפולי

מושבתים ותיקון מתמרים מקולקלים לרבות החלפת מתמרים עקב ירידה בביצועי המתמר ,עדכוני 
ושדרוגי תוכנה למערכת, והכל ללא תוספת תשלום או תמורה מצד מכבי. בתקופת האחריות והשירות 

יאה לשירות בשל זמן ו/או מרחק ו/או נסיעות ובתקופת התחזוקה בתשלום מכבי לא תשלם על כל קר
 של טכנאי שירות מטעם הזוכה.

 
בכל  ובתקופת התחזוקה בתשלום ינתנו באתרי מכבי והשירות קה בתקופת האחריותוחזתשירותי ה 10.7

תנאי שירות התחזוקה, למעט התשלום, יהיו זהים בתקופת  .רחבי הארץ, לרבות רמת הגולן ויו"ש
 פת התחזוקה בתשלום.ובתקו והשירות האחריות

 
תוך ובאיכות וטיב מעולים זוכה מתחייב לספק למכבי את השירות, בתנאים, בציוד, בכוח האדם, ה 10.1

, במפרט, ובהוראות אחרות בבקשה להצעת המחירהכל כמפורט בהסכם זה,  –זמנים עמידה בלוחות ה
 כבי.לשביעות רצונה המלא של מ ,מעת לעתהממונה ידי המנהל -כפי שתינתנה לו על
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ובערבי חג בין השעות . בימי שישי  19:00עד  01:00שירותי התחזוקה ינתנו בימים א' עד ה', בין השעות 
 במקרה של תקלה משביתת מערכת, מתחייב הזוכה לטפל בתקלה גם בימי ו'. .13:00עד  01:00

 

רות הזוכה מתחייב להיענות לקריאה לכל תקלה במערכת האולטרסאונד, בתקופת האחריות והשי 10.9
שעות מהמועד בו קיבל הודעה על  4ובתקופת התחזוקה בתשלום, תוך פרק זמן מירבי שלא יעלה על  

. במידה והזוכה קיבל 12:00תקלה, ובלבד שההודעה נמסרה בשעות השירות כאמור לעיל ועד השעה 
 בבוקר ביום העבודה הבא. 10:00, תטופל התקלה עד השעה 12:00הודעה על תקלה לאחר השעה 

 

זוכה מתחייב לעבוד באופן רציף עד לתיקון התקלה. יובהר, כי אם תיקון התקלה יארך מעבר לשעות ה 10.10
 העבודה האמורות לעיל, לא תיגבה בגינן כל תוספת. 

 

 24הזוכה יהיה ערוך לספק מערכת אולטרסאונד חלופית במידה והתקלה במערכת לא תתוקן בתוך  10.11
זה מתחייב הזוכה להעמיד לרשות מכבי מערכת שעות מהגעת הטכנאי לבדיקת המערכת. במקרה 

 אולטרסאונד חלופית ברמה זהה או דומה לזו של המערכת התקולה, ובאופן מיידי.

 
משעות העבודה  91% -של כל מערכת לא יפחת מ UP TIME –הזוכה מתחייב כי זמן ההפעלה התקין  10.12

 הרגילות, בחישוב מצטבר שנתי.
 

כבי רשאית, אך לא חייבת, לרכוש מהזוכה שירותי תחזוקה בתום תקופת האחריות והשירות תהא מ 10.13
"שירותי תחזוקה  –בתשלום למערכות האולטרסאונד בתעריף שנתי כאמור בהצעה )לעיל ולהלן 

 בתשלום"(.

 
שנים ממועד הרכישה של כל מערכת.  7הזוכה יהא ערוך למתן שירותי תחזוקה בתשלום משך לפחות  10.14

שנים ממועד הרכישה של כל מערכת  7אחר מועד האחריות ועד תום ויובהר, מחיר השירות והתחזוקה ל
למסמכי הבקשה  1נספח ג' ו/או ג'לא יעלה על מחיר שנת השירות והתחזוקה כמצוין בטופס ההצעה, 

 להצעת המחיר.

 
או בחלקה,  תקשרותמובהר כי מכבי איננה מתחייבת לרכוש שירותי תחזוקה בתשלום, בכל תקופת הה 10.15

לספק )גם אם מכבי לא תרכוש שירות תחזוקה שנתי( די לגרוע מחובתו של הזוכה אולם אין בכך כ
, בתקופת ההסכם, לפי דרישת מכבי ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי לכל קריאה שירותי תחזוקה בתשלום

 . של מכבי
 

הזוכה יספק על חשבונו, בתקופת האחריות והשירות ובתקופת התחזוקה בתשלום, אם תהיה, שירות  10.16
מונעת בהתאם להוראות היצרן. מועדי שירות התחזוקה המונעת יתואמו מראש עם נציגי  תחזוקה

 מכבי.

 
הזוכה ינהל ספר רישום מעקב אחר התיקונים והטיפולים בכל אחת ממערכות האולטרסאונד ויציג  10.17

נספח פי דרישת מכבי. כמו כן, הספק יעביר לידי מחלקת האחזקה במכבי את -אותו למכבי בכל עת על
 ספק בהתאם להוראות היצרן.הע"י למכשירים אות אחזקה המפרט את הטיפול שיבוצע הור

 
פי המלצת היצרן, וכי הוא מסוגל ליתן -הזוכה מצהיר, כי יש ברשותו מלאי חלקים וחלקי חילוף על 10.11

פי הוראות היצרן. כמו כן, -פי תנאי הסכם זה ועל-שירותים ותיקונים למערכות האולטרסאונד על
 ה להעסיק לפחות שני אנשי שירות לתחזוקת מערכות האולטרסאונד.מתחייב הזוכ

 
שנים ממועד הפסקת ייצורה של מערכת  7הזוכה מתחייב להחזיק ולספק למכבי למשך תקופה של  10.19

 10-ידי היצרן, את החלקים שידרשו לצורך תיקון המערכת, ובכל מקרה לא פחות מ-האולטרסאונד על
 שנים ממועד המסירה של כל מערכת.

 
חודש ימים לפני תום תקופת האחריות והשירות ו/או תקופת התחזוקה בתשלום, מתחייב הזוכה, כי  10.20

טכנאי מטעמו יבדוק את תקינות כל מכלולי מערכת האולטרסאונד, וכי יבוצעו כל התיקונים הדרושים 
או בה. הזוכה יעביר דו"ח רשמי, כי מערכת האולטרסאונד סיימה את תקופת האחריות והשירות ו/

 תקופת התחזוקה בתשלום כשהיא תקינה לחלוטין.
 

הזוכה מתחייב ליידע את מכבי לגבי כל יציאת דגם חדש של מערכת אולטרסאונד מאותו סוג ואת  10.21
 מחירו.
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הזוכה מתחייב, כי במידה ואחד המועסקים על ידו לא יתאים לשירות ו/או לא יעמוד בדרישות  10.22

 בי רשאית לדרוש את החלפתו.המקצועיות הכרוכות במתן השירות, תהא מכ

 
 Service Engineerהזוכה מתחייב, כי במידה ומכבי תבקש כן, הוא יסמיך על חשבונו, ברמת  10.23

 שני אנשי שירות של מכבי, לצורך אחזקת הציוד ותיקון תקלות.
 

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של  10.24
 ההסכם.

 

 מכבי  התחייבויות .11
 
 מכבי מתחייבת להפעיל את המערכות בהתאם להוראות היצרן ובאמצעות עובדים המיומנים לכך. 11.1

 

למערכות לצורך בדיקתן, טיפול בהן  מוסדרת ומבוקרתמכבי תאפשר לזוכה, בתיאום מראש, גישה  11.2
 ותחזוקתן.

 

 קנין רוחני זכויות .11
 

וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת המונעת  ציודהפצת ה מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הספק 12.1
משום הפרת פטנט ו/או פגיעה כלשהי  ציודלמכבי וכי אין באספקת ה ציודממנו לספק בכל דרך את ה

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

 הספק, מתחייב דציוידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי ב-היה ותתבע מכבי על 12.2
 כתוצאה מתביעה שכזו. הלשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם ל

 

 מועסקי הספק .11
מכבי ל הציוד ושירות התחזוקהמצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  הספק 13.1

ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, 
תביעותיהם הנובעות  , על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי באופן בלעדי ויועסקו על ידו
 מיחסיו עימם.

 
 לרכוש נזק או ,גופני נזק ,מוות גיןמטעמו ב שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה 13.2

אספקת הציוד ו/או  בעת שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם שייגרם
 מתן שרות התחזוקה למכבי.

 
, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי רשות מכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה 13.3

  רק זה.פשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות מוסמכת, כי המצב המ
 

 אנשי קשר .11
 .הספקעם  להיות איש הקשר הישיר מיכל  שופמן מכבי ממנה בזאת את  14.1
 מכבי.עם  להיות איש הקשר הישיר  _______הספק ממנה בזאת את  _____ 14.2

 שם: ___________________  טלפון:_________________________
 :_______________________    EMAIL________  סלולרי:_________

 

 הסבת הסכם .11
או את החובות הנובעות ממנו,  ,הספק איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, את זכויותיו על פי ההסכם

 אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.
 

 אחריות וביטוח  .11
פי כל דין, ממועד תחילת הסכם זה -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על 16.1

או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח 
מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" 

יטוחי הספק" ו/או "הביטוחים"(, המסומן כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: "ב
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פי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר -וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על
 3-למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך לא פחות מ

 )שלוש( שנים מתום תקופת ההתקשרות.
הנקובים בנספח הינם בש"ח, וניתן להמירם לסכומים בדולר מובהר, כי סכומי הביטוח 

 .ארה"ב, בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת ההסכם

הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, לשלם את  16.2
פוליסות ביטוחי הספק תחודשנה מעת לעת, לפי  דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי

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 הספק יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות 

 העצמיות הנקובים בביטוחי הספק.
שה מצד מכבי, מתחייב הספק להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד לפני מועד ללא צורך בכל דרי 16.3

חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת 
ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת 

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

ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על 16.4
ם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק מחובתו לשפות מהתחייבויותיו בהתאם להסכ

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהספק אחראי לו על
ככל שתקופת ביטוחי הספק תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב הספק  16.5

לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח  16.3 יכת ביטוחים כאמור בסעיף להפקיד בידי מכבי אישור ער
 פי ההסכם.-נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

מובהר, כי היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הספק להתאימם לערך 
 ריכת הביטוח.הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום חידוש ע

לעיל תחשב  16.5 ו/או  16.3 ידי הספק כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 16.6
 לום המגיע לזוכה לפי הסכם זה.הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל תש

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

ידי הספק כאמור -מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על 16.7
ו הרחבה שיידרשו על מנת להתאים לעיל, והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/א

זה.  .Error! Reference source not foundפי סעיף -את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על
הספק מצהיר ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות 

ו מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוחים, על מכבי ו/א
פי -טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על

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

ידי מכבי, וכי המבטח -ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על 16.1
מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח שהפוליסות לא 

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

ביטוחי הספק יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק, לרבות אי מתן הודעה  16.9
ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של מכבי לקבלת 

 שיפוי. 
לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי  מבלי לגרוע מן האמור 16.10

ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו, והוא פוטר את מכבי ו/או מי 
מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הספק מתחייב, 

ל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(, תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי מכבי כי ככ
פי -ומי מטעמה )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון(, והספק מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על

 הפוליסות.
ותים נשוא חוזה זה, הספק מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השיר 16.11

הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את 
זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק או  14הביטוחים המפורטים בסעיף 

ת קבלני המשנה זה. לחלופין, רשאי הספק לכלול א 14פי המוגדר בסעיף -לתקופה מאוחרת יותר על
 בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 
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מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד  16.12
 עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.
 

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע .11
 
לא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר עם הספק מתחייב לשמור בסוד, ו 17.1

ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם או מתן 
 השירות, תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר סיומה.

 
לחוק העונשין,  111ה לפי סעיף הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עביר 17.2

 .1977-התשל"ז
 

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים לקבלת  17.3
 אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 
 דרישות לסודיות: 17.4

 
 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

וכן ביחס לכל מידע על  לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם 17.4.1
ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על ספקיה, מידע רפואי, 
מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע 

 פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: "המידע"(.-התחייבויות הספק על
פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל אישור  למנוע כל 17.4.2

 ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.
לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק לעובדי  17.4.3

נותני שירותים והמועסקים על ידו  ,ספקהמורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי ה ספקה
פי ההסכם יחתמו על כתב התחייבות אישי לשמירת -ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

לשמירת  ספק)בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות ה ספקסודיות כלפי ה
-מצא עלסודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיו

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

 

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 17.4.4
או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם ההתקשרות בהסכם הספק ו/מידע שהיה בידי  17.4.4.1

 שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;זה 
 מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; 17.4.4.2
 .ספקמידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של ה 17.4.4.3
הודיע  ספקפי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד שה-פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על 17.4.4.4

 י ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.למכב
לא יהא  ספקכי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי ה 17.4.4.5

 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.
כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו  17.4.4.6

חייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, ואשר הת
גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים והפסדים 

מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה  ספקולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי ה
 של מכבי.

הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות כי ידועות לו  17.4.4.7
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, 

 , וכל דין רלבנטי נוסף.1996-נ"וותקנותיו, חוק זכויות החולה, התש 1911-התשמ"א
 

 דרישות אבטחת מידע: 17.5
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 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 לעת מעת וכפי שיעודכנו בבקשה להצעת המחיר המצויות מידע אבטחת דרישות בכל לעמוד 17.5.1
 הבקשה. לנושא הרלוונטיות רגולטוריות בהתאם לדרישות

 לא כולל )אך מידע טחתאב סיכוני מבדק תהא רשאית לבצע מכבי ההטמעה, משלב כחלק 17.5.2
פנימיים  ממשקים חדירה ומבדק ברשת, ביישום, מידע אבטחת סיכוני בחינתל מוגבל

 חוק, תקן מכבי בדרישות עמידת המטרפדים האבטחה בסיכוני לטפל מתחייב הספק וחיצוניים.
 ורגולציה.

 וימים לפחות, לערוך אצל הספק )בחצריו ו/א 3מכבי תהא רשאית, בכל עת בהודעה של  17.5.3
בהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת מידע, שמירת סודיות ופרטיות 

פי האמור בהסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור -על ספקהנוגעים לביצוע התחייבויות ה
ביקורות על אמצעים פיזיים ו/או אלקטרוניים ו/או לוגיים, מהימנות עובדים, בדיקות חוסן 

הספק מתחייב לתקן את הליקויים שיימצאו בלוח זמנים ם( וכיו"ב. )מבדקי חדירה מבוקרי
 המותאם לרמת החומרה של הממצא.

 

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

 

  בנקאית לביצוע ההסכםערבות  .11
 

כם, יפקיד הזוכה בידי מכבי, ערבות בנקאית כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההס 11.1
כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף להסכם זה )להלן צמודה למדד המחירים לצרכן, אוטונומית 

שתוקפה החל ביום החתימה על  מסך עלות ההסכם כולל מע"מ, 10% -כבסך של  , "ערבות ביצוע"(
  .התקשרותלאחר תום תקופת השנתיים ההסכם וכלה בתום 

 , יוארך גם תוקף הערבות5.2למען הסר ספק, האריכה מכבי את תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף 
 בהתאם.

 

או הסתיים מתן  מבלי לפגוע בכלליות היקף הערבות כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות 11.2
הא ת –השירות מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם 

מכבי רשאית לחלט את הערבות הבנקאית או לדרוש הארכה נוספת של הערבות לתקופה שתיקבע. 
והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור תחזיר מכבי לזוכה את כתב  הסתיימה תקופת ההתקשרות

 הערבות הבנקאית.
 

רבות, בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את הע 11.3
כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, למו"מ משפטי 

 כלשהו, או למתן הוכחה כלשהי.
 

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות, יהא הזוכה חייב לחדש  11.4
)שבעה( ימים  7הגבייה האמורה, תוך את הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכום שהיה לפני 

 מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי גבתה את הערבות או כל סכום ממנה.
 

 אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם. 11.5
 

 פי כל דין.-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על 11.6
 

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם.
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 הפרת הסכם .11
 
 .פי כל דין או ההסכם-מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית, על 19.1

 
שיש  בנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה  או מי מטעמו 19.2

 30יסול עסקים באופן אחר, והליכים אלו לא בוטלו תוך חבהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או 
 יום.

 
 –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  19.3

 לבטל את ההסכם לאלתר; או 19.3.1
לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או ההתחייבות  19.3.2

ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא אחר הוראות מכבי, וכמו  3תוך 
כתוצאה מההפרה האמורה ו/או  מכביייגרמו לנגרמו ו/או שכן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש

 .הקיום כאמור-אי
 

וסכמים הזוכה למכבי פיצויים מלעיל, ישלם  11.3בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  19.4
ש"ח, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום  200,000בסך 

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 שאינה לעיל ו/או  11.3.2וכה את ההפרה, כאמור בסעיף לא תיקן הז 19.5

יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את ההתחייבות והזוכה 
לשביעות  ,לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי שנדרש על ידי מכבי

קיומו, -תוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל את ההסכם מחמת הפרתו או אירצונה וב
 200,000 ידי מתן הודעה על כך בכתב, והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך-וזאת על

וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי ש"ח 
אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל  דרש מכבי להוכיח נזקים אלה.שתי

 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  19.6
ת של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה יהיה מנוע להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודי

 מלטעון להיפוכו של דבר.
 

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד שתקבע  19.7
 מכבי בהודעה.

 

 הסבת ההסכםאיסור  .11
ל פי ההסכם או את כויותיו עזהזוכה איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, או להמחות לאחר את  20.1

 ,  אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.החובות הנובעות ממנו
 

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה, תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל  20.2
 תוקף.

 

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. 20.3
 

פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל גוף -אית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה עלמכבי תהא רש 20.4
-עניין" בו כהגדרתו של "בעל-משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או מכבי הינה "בעל

 . 1961 –עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 
 סכם זה לגוף אחר כלשהו.פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב ה

 

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם.
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 ויתור בכתב .11
 לפיו, אלא בכתב. הצדדיםאין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות  21.1

 
וים לא תשמש תקדים ולא הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מס 21.2

 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
 

לא ייחשב הדבר כויתור על  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על 21.3
 זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 
 

 סמכות שיפוט .11
ים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושא

 יפו.  -אביב-, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתלבקשה להצעת המחירו/או ל
 

 שונות .11
הספק מצהיר כי נשוא ההסכם רשום בפנקס אמ"ר וכי הוא מתחייב לקיום הרישום משך כל תקופת  23.1

  ימוש בציוד.ולאורך כל תקופת הש ההסכם ותקופות ההארכה באם יהיו
ה מוכרת נבאם נדרשת אבלואציה, חובה שלציוד אישור אמ"ר בתוקף או שהוא מותר לשיווק במדי 23.2

 ושהוגשה בקשה לאישור אמ"ר עבורו.
, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק עשוי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  23.3

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

הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את השרות אינה  23.4
 בלעדית.

 
בית בלב : אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, לרבות, אך לא רקלכל התאגידים / חברות בקבוצת מכבי,  23.5

אגודת בע"מ, אחזקות  מכבי, בע"מ קאר-, מכבימכבי טבעיו יקרן מכבעמותת , בע"מ , מכבידנטבע"מ
, ושאר המחיריםעל פי  את המוצרים מהספקשמורה הזכות לרכוש  אתה מכבי יזמות וכד', מכבי מגן

 בהסכם זה. ההסכם הקבועים תנאי 
 

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על ידי צד למשנהו  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  23.6
ימים מיום  3כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו נשלחה תוך  על פי הכתובת

 .בעת המסירה בפועל -המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד 
 61125תל אביב,  27רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

                                                                                        רח'     הספק
 

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 23.7
      _________________________ מכבי: 23.7.1

    
      _________________________ הספק: 23.7.2

  
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 
 

                                                              _______________   _______________ 
 
 הספק   מכבי שרותי בריאות                                                                           
 

    שם מלא של החותם:       
 

     חותמת: 
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 מחירון – ' להסכםנספח א
 

 מחיר  בש"ח ללא מע"מ פריט
  
  
  

 
 תחזוקה לאחר תקופת אחריות 

 כוללת
 

 ש"ח ללא מע"מב לשנת תחזוקהמחיר  רכיב
  

 

 שירות לפי קריאה
 

אחוז הנחה למכבי  מחירון חברה רכיב
 ממחירון

מחיר  בש"ח ללא 
 מע"מ

    שעת עבודה
    שעת נסיעה

      חלקי חילוף 
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 להסכם ב'  חנספ
 

 למכשיר____________ שרותדוח 
 
 

 נתוני כותרת:
 

 תאריך:____________ חברה: ____________ שם הטכנאי: ____________
 

  דגם: ____________  יצרן: ____________
 

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

 מחוז: ____________ : ____________מרכז רפואישם ה
 
 

 :גוף הדוח
 
 

 התיקון פרוט הבדיקות והתיקונים שבוצעו והחלקים שהוחלפו במהלך
 _______________________________________________________________________:/טיפול

______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 ____________ חתימת הטכנאי:

 
 :מרכז רפואיאישור נציג ה

 
 חתימה: ____________  תפקיד: ____________ שם: ____________
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 תאריך:_____________ 

 לכבוד
 שלוביםו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים  מכבי שירותי בריאות

 "(מכבי" )להלן ביחד ולחוד:
 

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

בהסכם עם  בקשרוכן כל השירותים הנלווים בקשר עם מתן שירותי _______________________ לרבות 
"( וזאת לתקופה המתחילה ביום ההסכם" -" והשירותים)להלן בהתאמה: " ספקשנערך ביניכם לבין ה

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

כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין  ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .1
ו/או נזק גוף ו/או נזק , בגין מוות 1910 -)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

₪  6,000,000  נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של
במקרה  עובדיה ומנהליביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי הלתקופת ₪  20,000,000 לאירוע ובסה"כ 

 .ספקמי מעובדי ה קבע כי נושאים בחובות מעביד כלפיוי
 __________________פוליסה מספר 

 

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

לאירוע ₪   6,000,000 רותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות שלו/או במסגרת מתן השי
את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או  שפותל הפוליסה תורחבביטוח. הובסה"כ לתקופת 

י מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד
באחריות או מכבי רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש המבוטח. 

 .בפיקוח או בשליטת הספק
 __________________פוליסה מספר 

 

שר עם בק , גרר, לרבות נזק בגין נזק גוף ו/או רכוש דין יעפ" הספקאחריותו של  כיסוי  -חבות מוצר טוחיב .3
בגבול "( המוצרים)להלן:" ו/או הבאים מטעמו הספק י"עמשווק, מסופק מטופל,  המיוצר, עקב מוצרו/או 

הפוליסה מורחבת לכסות גם נזק הנובע  טוח.הבילתקופת  כלתביעה ובסה" ₪  12,000,000של אחריות 
למקרים בהם  –י )ככל שרלוונטישירות מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה 

ת לשפות אורחב מהביטוח כאמור .  מתבצעת בעיקר עבודה כגון הרכבה, התקנה ולא רק אספקת מוצרים(
הספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו למעשי ו/או מחדלי  הבשל אחריותמכבי 

שב הביטוח כאילו נערך בנפרד בקשר עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייח
רטרואקטיבית מיום  תחולה. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת עבור כל אחד מיחידי המבוטח

ההסכם, אך לא החלה בטרם נחתם  זאתשבנדון, גם אם פעילות  השירותיםתחילת פעילות הספק בקשר עם 
 בפוליסה כי מוסכם, כלשהי מסיבה דשיחו לא או יבוטל בחברתנו שהביטוח במקרה .לפני ___________

 בחברתנו הביטוח תוקף פג וב מהמועד נוספים חודשים 6 למשך, מוארכת ותביעות נזקים גילוי תקופת תחול
 נושא לכל ייחשב, המוארכת הגילוי תקופת במהלך הודעה תימסר ושעליו הביטוח בתקופת שיארע אירוע וכל

. הגדרת המוצרים על פי הפוליסה מורחבת לכלול הביטוח תקופת במהלך ההודעה נמסרה עליו כאירוע ועניין
 גם: הדרכה, תמיכה מקצועית, שירותי תחזוקה, ועדכוני תוכנה )לפי העניין .

למקרה ולתקופת ₪    50,000( בגבול אחריות של      recallהביטוח מורחב לכלול כיסוי להשבת מוצרים )
  הבטוח.

 __________________פוליסה מספר      
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 כללי 

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

ו/או מי  מכביבביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .5
 .הו/או מי מטעמ מכבינה בדבר שיתוף ביטוחי וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טע המטעמ

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח ישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .6
 יום מראש. 30הודעה על כך בדואר רשום  מכבימבלי שניתנה ל

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

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

         
 בכבוד רב        

 ___________חברה לביטוח בע"מ
 ידי ____________________על 

 )שם החותם ותפקידו(       
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 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד
 
 

 נומיתונוסח כללי של ערבות בנקאית אוט
 
 

 לכבוד
 

 227/99מאנית מס' ומכבי שירותי בריאות אגודה עות
 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.
 
 

 הנדון: ערבות מס' ___________
 
 

מסך העלות כולל מע"מ(  10%)בגובה של ₪ __________  לפיכם לסילוק כל סכום עד לסךהננו ערבים בזה כ
 כשהוא צמוד למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________ ,("סכום הערבות" :)להלן
 לביצוע אקו לב. USלאספקת ואחזקת מערכות   ( בקשר עם הסכם"החייב" :)להלן

 
 מונח "מדד" משמעו:ה –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" :אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן

(  "המדד היסודי" :____ נקודות )להלן :היינו, עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______
 :לעומת המדד היסודי )להלןאזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש 

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

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

דל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד סכום הערבות המוג
 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 . 

 
 

 נה.דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיע
 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
 

  
 בכבוד רב,

 
 __________שם הבנק:
 __________שם הסניף:
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 ' להסכםגנספח 
 
 
 

 עדכון ואימות פרטים -אישור קבלת ציוד במתקני מכבי 
 

 .כלל הפרטים בטבלה זו ימולאו ויעודכנו ע"י נציג מכבי מקבל הציוד (1
י, יועבר ע"י הספק בצירוף חשבונית מקור נספח זה, לאחר שמולא ונחתם  ע"י נציג מכב (2

 ותעודת משלוח מקורית וחתומה למחלקת רכש ציוד רפואי במטה מכבי.
מבלי לגרוע מהאמור במסמך הרכישה, צירוף הטבלה, לאחר שמולאה ע"י נציג מכבי,   (3

 הינו תנאי לתשלום עבור הטובין שסופקו.
  

 
 

 -תיאור מיקום פונקציונלי
 
 

 

 -ציוד )מס"ד מכבי(
 
 

 

 -תיאור הציוד
 
 

 

 -התאמה  בין ת. משלוח להזמנה
 
 

 

האם סופקו ספרות כתובה, הנחיות יצרן 
 ?והוראות בטיחות

 

 

 ?האם בוצעה הדרכה מעשית
 
 

 

 :עמידה במפרט
 
 

 

 :מספר הזמנת רכש  
 
 

 

 :ספק
 
 

 

 שם ושם משפחה העובד שקיבל הציוד 
 
 

 

 :חתימה  
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 להסכם ד'נספח 

 ה כוללת ומונעת  למכשיריםדוח אחזק
 

 מס'
דגם 

 מכשיר 
מס"ד 
 סניף S.N מכבי

תאריך 
קליטה 
 במכבי

איש 
קשר 
 מחוזי

איש 
קשר 
 במתקן

מועד 
יציאה 

 מאחריות

עלות 
תחזוקה 

 לשנה

תכנון וביצוע  
אחזקה 
 רבעונית

          1 2 3 4 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       
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 נספח ג'

 לכבוד: מכבי שרותי בריאות

 
 PREMIUMהצעה למכשיר הנדון: טופס 

 
 התאגיד המציע: ___________________________________________________ 

 
 _________________________________ :PREMIUM  דגם המערכת המוצע מסוג 

 
 

 _______________________  ארץ יצור:__________________________   יצרן:
 

 _______________________________________________________ הערות:
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

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

קראנו והבינונו כל האמור במסמכי הבקשה להצעת המחיר, אנו מסכימים לכל האמור בהם 
מגישים את הצעתנו לבקשה להצעת המחיר ולכל תנאי ההתקשרות ובהתאם לכך אנו 
 וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו.

  

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים בבקשה  1.1
 להצעת המחיר.

חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים  1.2
שה להצעת המחיר, והכל אם נהיה שבהצעתנו בתנאים המפורטים בכל תנאי הבק

 הזוכים בבקשה להצעת המחיר, לרבות חתימה על ההסכם המצורף כלשונו.
ידוע לנו כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל  1.3

 סיבה שהיא.
הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או  1.4

צעה ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם עקיף במהלך הכנת הה
 תהא, בינינו לבין מכבי.

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב ההצהרה  1.5
והתחייבות זה בתוקפן, לא לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני 

הצעת המחיר ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות בבקשה ל 90שיעברו 
במשך כל תקופת ההתקשרות לפי  –זה, ואם נהיה הזוכים בבקשה להצעת המחיר 

 ההסכם.
. יובהר, כי לכל אחת מהמערכות המוצעות, מספר הצעותהמציע רשאי להציע  1.6

 תוגש הצעה נפרדת, על גבי טופס הצעה נפרד.
חובת המציע ואחריותו היא להציע את הציוד הנדרש במלואו, לרבות חומרה,  1.6.1

תוכנה, מתמרים, אביזרים לשימוש, ציוד עזר וכיוצא באלה, אפילו אם בנספח 
 זה לא הייתה התייחסות מפורשת להם.

חובת המציע ואחריותו היא להציע את האופציות לרכישה המאופיינות  1.6.2
 במפרט, בציון מחיר כל אופציה בנוסף למחיר המערכת.

אפשר שימוש יעיל חובת המציע ואחריותו היא להציע שירות אחזקה אשר י 1.6.3
 בציוד ושמירה על רמת ביצועים גבוהה.

פירוט המחירים מהווה דרישה הכרחית, לרבות שירות ואחזקה בתשלום. המציע 
 רשאי לתת פירוט מחירים של רכיבי המערכת.

מחיר המערכת יכלול, בין השאר, את ההוצאות ליבוא המערכת ו/או חלקים  1.7
די מכבי, הוצאות הביטוח עד השלמת ממנה, הוצאות ההובלה לאתר שיקבע על י

האספקה, ביצוע ההתקנה והדרכת המשתמשים במערכת עד הטמעת השימוש בה. 
אישור בדבר הטמעת השימוש יינתן על ידי הגורם המקצועי ביחידה בה מותקן 

 המכשיר לאחר תום ההטמעה.
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ו הננו מבינים ומוסכם עלינו כי מתוקף הליכי הבקשה להצעת המחיר יתכן והצעתנ 1.1
 זו תיחשף למתמודדים אחרים.

 ש"ח/ דולר ארה"ב $( / אירו, לא כולל מע"מ. -המחירים בהצעה נקובים ב 1.9

ידוע לנו, כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער הדולר ארה"ב $ / שער                   
 האירו היציג נכון ליום האחרון להגשת ההצעות .

 

 :  PREMIUMלהלן הצעתנו למכשיר מסוג   .1
 

 (.שנים 5______ שנים )לפחות  -תקופת אחריות מוצעת
 

שנות תחזוקה )כולל האחריות(, מהוונים בשער ריבית של  7עלות תחושב על פי מחיר רכישה + 
%3 

 
מחיר )לא  פריט

 כולל מע"מ(
מטבע 
 מחיר

 הערה

כאמור בסעיף קום, יבהתאם למפרט, כולל דימערכת 
 למפרט 6.1.1

 

   

מערכת, מתום תקופת האחריות  אחזקה לשנה לכל
 והשירות.

 

   

 מתמר לאקו לב מבוגרים
 

   

 לביצוע בדיקת דופלר PEDOF PROBEמתמר 
 

   

 מתמר לאקו לב ילדים
 

   

 מתמר לאקו לב עובר
 

   

 מתמר לאקו לב ילודים
 

   

מתמרי מטריקס )באם קיימת אפשרות או אפשרות 
 עתידית לרכישתם(

 

 לא לשקלול  

 לביצוע אקו לב במאמץ תוכנה
 

 לא לשקלול  

עלות שדרוג המערכת למערכת תלת וארבע מימד 
 )תכנה +מתמר(

 

 לא לשקלול  

למפרט, לרבות  4.2מחיר צג נוסף כאמור בסעיף 
 הובלה והתקנת הצג

 

 לא לשקלול  

עלות שדרוג המערכת למערכת משולבת אולטרסאונד 
 איברים

 

 לא לשקלול  

SPECKLE TRACKING 
 

 לא לשקלול  

 
 כבל א.ק.ג לאקו במאמץ

 

 לא לשקלול  
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לכל מרא בנוגע לעלויות האחזקה בלבד, תתאפשר הצמדה על פי בחירת הספק  הצמדת המחירים:
 תקופת ההסכם, וכמפורט בהסכם:

 דולר או אירו. -הצמדה מלאה למט"ח 
 ללא הצמדה 

 
ופת ההסכם כולל מטבע על הספק לציין במפורש את ההצמדה המבוקשת על ידו לכל תק

 ההצמדה: 
 

___________________________________________________________ 
 

 
 

 סידורים פיזיים הנדרשים לצורך הצבת המערכת
 

)לרבות דרישות לאספקת חשמל ודרישות להגנת המערכת בהפעלה השוטפת ובהפסקות חשמל או 
(תשינויי מתחים וזרמים למערכ  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימה:_________________   המלא:__________________השם 
 
 

   חותמת: _________________           תפקיד:__________________
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 )בהתאם לדגם המוצע(:נספח רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה 

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

  אישור התאגדות, וכן 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

 ותאישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונ 
 .1976-תשל"והותשלום חובות מס(, 

 המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץ. אישור יצרן 

 .אישור יצרן על נסיון של שלוש שנים בייצור מערכות אולטרסאונד לביצוע אקו לב 

 מערכות של היצרן  מהדגם המוצע 15לפחות   -ישראלפירוט מכירות של הדגם המוצע ב. 

 שנים  3טכנאים עם נסיון של  2כה מטעם היצרן )לפחות שמות הטכנאים ותעודות הסמ
 (. USבאחזקת מכשירי 

  לפחות אחד עם נסיון של( שנים באחזקת מכשירי  3שמות אנשי האפליקציהUS .) 

 על היקף פעילות כספית.אה חשבון אישור רו 

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

 סמך מDICOM CONFORMANCE STATEMENTS  

  אישורי תקינה לבטיחות חשמליתIEC 601 – 1  

 ה ותכונותיה העיקריות. תמונתהמערכת, צבעוני באיכות נאותה, המכיל תיאור  פרוספקט 

  במפרט( 6.4רשימת מתמרים )סעיף 

 טיוטא של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח. 

  כשהוא מלא וחתום. - נספח ג' -טופס ההצעה 

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

 נספח ה' למסמכי הבקשה להצעת המחיר. -רך דין תצהיר עשוי בפני עו 

  נספח ו' למסמכי הבקשה להצעת המחיר. –מענה טכני למכשיר המוצע 

  ותו ( אישור על הי2( אישור אמ"ר ממשרד הבריאות למכשור המוצע; או )1) –אם קיים
 להסכם ההתקשרות, נספח ב'(. 14.2בהליכי רישום לקבלת אמ"ר )ראה סעיף   מצוי

 

 
 __________________חתימה:_________________ השם המלא:

 
 חותמת: _________________ ____________________   תפקיד:
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 נספח ד' 

 טופס פרטי המציע

  וף הטופס.בס ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 
 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 

  פרטי המציע .1
 

 :שם
 
 

 :מס' עוסק מורשה

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 מייצג את יצרן הציוד משנת:

 טלפונים:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
 

 

 
 

 תיאור כללי של המציע  .1
 

 
 

 
 
 

 כוח אדם .1
 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:

 
 

 ב. מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 

 

 ניסיון קודם ולקוחות  .4
 
 

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

 
 

 מספר שנות ניסיון של היצרן במכירה ובמתן שירותי אחזקה למערכת המוצעת :
          _____________________________________________________ 

 
 

, שנמכרו ע"י המציע בשנתיים בבקשה להצעת המחירמספר מערכות מהדגמים המוצעים 
 האחרונות:

 
 
 

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

 שמות הרוכשים המפורטים להלן:
 

1 ___________________________ .   2_________________________ . 
 

3    ___________________________ .4____________________________ . 
 

5__________________________ .      6 .__________________________ 
 
 

גדולים ביותר להם סיפקנו/להם אנו להלן פירוט לקוחותינו ה .1
 : באופן סדיר  1111-1111פקים בשנים מס

 
 שם הלקוח:

 
 שם האיש הקשר:

 
 תפקידו:

 
 טלפון:

 
 תיאור השירות שניתן:

 
 תקופת מתן השירות:

 
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
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 ות שניתן:תיאור השיר
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 
 חתימת המציע:                                                               .

 
 

 :                                                                        .    חותמת
  

 
 תאריך:                                                                          .
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 נספח ה'

 ר  י  ה  צ  ת
 

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי  ___________ת.ז. __________________________ הח"מ _ אני

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

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

 לביצוע אקו לב. USלאספקת ואחזקת מערכות   לבקשה להצעת המחיר

 מש בתפקיד _________________ בחברה ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה.משהנני  .1

, לרבות שירותי תחזוקה מערכת מסוג ____________החברה מסוגלת לספק למכבי  .2
 שוטפת, שירותי תמיכה מרחוק ותיקונים נדרשים, בעצמה ולא ע"י קבלן משנה/אחר. 

 ביצוע אקו לב.ל  USשנים לפחות בייצור מערכות  3ליצרן המערכות ותק של  .3

מערכות באספקת  פחות,בישראל של שלוש שנים לסיון מוכח ינ לחברה, או לה וליצרן יחדיו,  .4
US  ו/או ציוד רפואי למשתמש מקצועי )לא שימוש ביתי( הדורש אחזקה שוטפת, על  כל

 וכל השירותים הכרוכים בכך.רכיביהם  

מכה של היצרן ובעלי ניסיון של החברה בעלת מערך שרות הכולל לפחות שני טכנאים בעלי הס .5
 .USשנים באחזקת מכשירי  3לפחות 

 מכשירים מהדגם המוצע בישראל. 15החברה מכרה לפחות  .6

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

 

        ______________________ 

 חתימה                                                                                                                     

 

 

____ במשרדי ____________הופיע בפני עורך דין _ __________הנני מאשר בזה כי ביום 

זהות  ידי תעודת עצמו על ההי_____ שז__________  ברחוב _____________________, מר

ו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים ואחרי שהזהרתיו כי עלי מספר ______________

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

 

______________________ 

                                                                                                                                           
 חתימה וחותמת
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 נספח ו'
 מענה למפרט טכני 

 
 במבוגרים, ילדים, ילודים ועובריםלביצוע אקו לב  USלאספקת ואחזקת מערכות 

(PREMIUM) 
 

 __________________ שם הספק: 
 

 _____________________ :דגם מערכת אולטרסאונד
 

ביותר. המציע יפרט, בנספח זה, את חובה על המציע להתייחס למפרט הטכני באופן המפורט 
התייחסותו לכל הדרישות הטכניות המופיעות במפרט, וכן הוא רשאי לפרט תכונות נוספות 

 הקשורות למערכת ושירות שאינם מופיעים במפרט הטכני. לכל מערכת יצורפו קטלוגים ספרות
 הפעלה ויישומים מלאה.

 
 : להלן הצעתנו בהתייחס לדרישות המפרט

 
חידת י תכונה

 מידה
 פרטים 

)לסמן 
 בעיגול(

דרישות 
הבקשה 
להצעת 
  המחיר

 למילוי ע"י הספק
 )תיאור הפריט והערות נוספות( 

 
 כללי

 קיומה של עגלה ייעודית עם גלגלים
 

  חובה  יש / אין 

 צג המערכת משולב בעגלה
 

  חובה  יש / אין 

 מתלים למתמרים משולבים בעגלה
 

  חובה יש / אין 

 מגירות אחסון בעגלה קיומן של
 

  חובה יש / אין 

 שילוב מדפסת מתאימה בעגלה
 

  חובה יש / אין 

המחשב ומערכת ההפעלה עליה פרטי 
 מושתתת המערכת

 

 יש לפרט:

מספר ערוצים לחיבור מתמרים שונים 
נא  –)או טכנולוגיה שוות ערך לכך 

 לפרט(.
 

  1,000 
 לפחות

 

 V 230הפעלת המערכת מרשת חשמל של 
במתח  10%ללא השפעה משינויים של 

 הרשת.
 

  חובה יש / אין 

 אישורי תקינה לבטיחות
601-1 IEC 

 

  חובה יש / אין 

 
 צגי המערכת

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

 .אינטש 19גודל  צג לפחות 
 

  חובה יש / אין 
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הצג הנוסף, להצגת מהלך הבדיקה 
דקים, לא חייב להיות ברמה לנב

 דיאגנוסטית. 
 

 
הצג הנוסף כולל מתלה המתאים מחיר 

 להתקנה, את הכבלים ואת התקנתו.
 

  
 יש / אין

 
 חובה

 

אפשרות לרכישה   - PREMIUMבמערכת 
אינטש  19וחיבור של צג נוסף בגודל 

 לפחות, להצגת הבדיקה לנבדקים

  
 יש / אין

 
 חובה

 
 
 

 

יחידת  תכונה 
 ידהמ

 פרטים 
)לסמן 
 בעיגול(

דרישות 
הבקשה 
להצעת 
 המחיר

 למילוי ע"י הספק
 )תיאור הפריט והערות נוספות( 

 
 שומיםיתוכנה ייעודית וי

 פוקוס  דינמי / אקטיבי
 

  חובה יש / אין 

 הרמוניה  שנייה/ שילוב ניתוח 
 

  חובה יש / אין 

. נא לציין את מספר תדרים ועיצובם
 מערכת. טווח התדרים של ה

 

  חובה יש / אין 

 הסריקה  תשליטה על מספר זוויו
 

  חובה יש / אין 

 (SPECKLE TRACKINGסינון החזרים   )
 

  לא חובה יש / אין 

אוטומטית/ סמי  אופטימיזציהמנגנון 
 תמונה אוטומטית לחדות

 

  חובה יש / אין 

 דופלר לסיכום זרימות  בכלי  דם  קטנים
 

  חובה יש / אין 

ופלר צבע כיווני לזרימות  בכלים  ד
 גדולים

 

  חובה יש / אין 

 דופלר צבע  רקמתי
 

  חובה יש / אין 

 אפשרות לשילוב מתמרי מטריקס
 

  חובהלא  יש / אין 

 יכולת תלת מימד 
 

  חובה  יש / אין 

 אפשרות לביצוע אקו לב במאמץ
 

  חובה יש / אין 

 
 
 

 מתמרים
ר בסעיף מתמרים כאמו 5ההצעה כוללת 

 למפרט 6.1.1
  חובה יש / אין 

מספר מתמרים הניתנים לחיבור 
 אחת )נא לציין מספר(-למערכת בבת

   pedof probeמתמרים +  2לפחות: 

  חובה   
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צורפה להצעה רשימת מתמרים של 
 היצרן ומחיריהם

 

  חובה יש / אין 

 הוצע מתמר לאקו מבוגרים
 

  חובה יש / אין 

 דיםהוצע מתמר לאקו יל
 

 

  חובה יש / אין 

 הוצע מתמר לאקו עובר
 

  חובה יש / אין 

 הוצע מתמר לאקו ילודים
 

  חובה יש / אין 

 
 אמצעי תיעוד המערכת

מדפסת מתאימה כלולה אשר תשולב 
 באופן מובנה בעגלת המערכת

  חובה יש / אין 

 המערכת תכלול דוושת רגל להדפסה
 

  חובה יש / אין 

 (OEMשל המדפסת ) שם היצרן המקורי
 

 

 דגם המדפסת
 

 

 
 המשך( תכונה)

 
יחידת 

 מידה

 
 פרטים 

)לסמן 
 בעיגול(

 
דרישות 
הבקשה 
להצעת 
 המחיר

 
 למילוי ע"י הספק

 תיאור הפריט והערות נוספות() 

     .גודל דפי ההדפסה וסוגם

מידע על החומרים המתכלים של 
 המדפסת )טונרים, דיו( 

 

    

י המקובל על היצרן. לציין סוג נייר תרמ
לציין אם יש מגבלת מותגים מבחינת 

 היצרן. 
 

    

אמצעי גיבוי  וצריבה , לרבות אפשרות 
 של צריבת דיסק של בדיקה בודדת. 

 

  חובה יש / אין 

אפשרות גיבוי בדיקות לצורך ארכיון על 
 גבי דיסק קשיח

 

  חובה יש / אין 

 פירוט אמצעי תיעוד נוספים
 

   יש / אין 

 
 קישוריות וממשקים

קיום קישוריות מלאה לאמצעי התיעוד 
במערכת ללא צורך בשינוי מחברים ע"י 

 .המפעיל
 

  חובה יש / אין 

 פירוט האפשרויות להעברת נתונים 
ממכשיר האקו למערכת מידע 

 .קרדיולוגית
 

  חובה יש / אין 
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פירוט יכולת לכידת התמונה לשם 
יחסות  העברתה למחשב חיצוני כולל התי

האם ניתן לביצוע גם ללא הדפסת  -
 .התמונה

 

 חובה יש / אין

או  DICOMקישוריות מלאה ע"פ תקן 
DICOM COMPATIBLE. 

 

  חובה יש / אין 

DICOM SCU  יכולת להתחבר
 GEלמערכת הארכיון הקיימת במכבי )

 .(PACSאו 
 

  חובה יש / אין 

DICOM SR  יכולת יצוא כל טבלאות
 נא לפרט פורמטים.המדידה. 

 

  חובה יש / אין 

  DICOM MWL פירוט התמיכה ב-
Modality Work list 

  חובה יש / אין 

DICOM PPS  חובה יש / אין  

DICOM STORAGE  
COMMITMENT 

  חובה יש / אין 

תמיכה בהגדרת יעד אחד בלבד עבור 
DICOM SR,  DICOM MWL,  

DICOM PPS  והגדרת יעד נוסף
 צילומיםלשליחת ה

   יש / אין 

תמיכה בהגדרת יעדים נפרדים לכל סוג 
 שירות כמפורט לעיל.

   יש / אין 

פירוט  מהירות העברת התמונות 
 PACS-מהמכשיר אל ה

    

   יש / אין  RAW DATAיכולת יצוא מידע 
   יש / אין  קיום שירות תמיכה מרחוק 

 מן דמוגרפיים נתונים העברת יכולת
 עצמו למכשיר( IS) וליתהניה המערכת

  חובה יש / אין 

אפשרות שידור למספר יעדים )כגון: 
 רובוט צריבה, צריבה פנימית וכו'(

  חובה יש / אין 

 
 בטיחות ותקינה

יחידת  )המשך( תכונה
 מידה

 פרטים 
)לסמן 
 בעיגול(

דרישות 
הבקשה 
להצעת 
 המחיר

 למילוי ע"י הספק
 )תיאור הפריט והערות נוספות( 

כת עומדת בכל דרישות התקנים המער
הישראליים והתקנים הבינלאומיים 
המקובלים בנושאי בטיחות ובנושא 

 תאימות אלקטרומגנטית.

  חובה יש / אין 

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

ו/או רשות הבריאות  TGAאוסטרליה 
 ביפן.

  חובה יש / אין 

   יש / אין  רכתאישור אמ"ר למע
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 ניסיון

 למילוי ע"י הספק 
 )תיאור והערות נוספות( 

מספר מערכות מהדגם המוצע הנמצאות 
 בשימוש בארץ

 

 

שמות מומחים בארץ העושים שימוש 
 במערכת

 

 

 
 ביקורות טכניות

תדירות ביקורות טכניות מומלצות על 
 ידי יצרן המערכת

 
 

 

 מצהמשך זמן ביצוע ביקורת טכנית מ
 

 

 תדירות טיפולים טכניים מונעים
 

 

משך זמן העבודה הכולל הנדרש לביצוע 
טיפולים טכניים וטיפולים מונעים במשך 

 שנה אחת.
 

 

פירוט החלפים והחומרים העיקריים 
הנדרשים לביצוע טיפולים טכניים 

 מונעים
 

 

 
 

ה ותיקון למערכת שמות אנשי שירות/טכנאים שהוסמכו על ידי היצרן לביצוע פעולות אחזק
 המוצעת:

 
1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

 ______: _________________  חתימת המציע :____________________  חותמת
 
 

 ______________________תאריך: 
 

 
 


