
 -מכבי שירותי בריאות  -
 בקשה להצעת מחיר 

 "הבקשה"(-)להלןתן בטבילה מקלונים לבדיקת שלאספקת  

 
 עדכון

 

 כללי .1

מקלונים לבדיקת שתן ( מעונינת לקבל הצעות לאספקת "מכבי" -מכבי שירותי בריאות )להלן  1.1
  "המוצרים והשרותים "( , כמפורט בבקשה. -)להלן בטבילה 

ת ונוספ ותתקופ תישלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב. הלשנההתקשרות הינה  1.2
  .בתנאים זהים או מיטיבים, כפי שיסוכמו בין מכבי לזוכה נה כל פעםשל ש

לדוא"ל  מיכל שופמןאת ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ולשלוח אל  1.3
shufman_m@mac.org.il  6201/2/81 עד. 

 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  1.4

ימים מקבלת הודעה על רצונה  7על ההסכם המצורף לבקשה תוך  וםתתקשר מכבי, יחת וספק עמ 1.5
.  מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי מפרד מהסכם ההתקשרות ושל מכבי להתקשר עמ

 שייחתם. 

 

 המפרט המבוקש: .2

 מוצר: 2.1

 להלן: למפרט מקלונים לבדיקת שתן בטבילה בהתאם  2.1.1

סעיף 
 במפרט

הצהרת המציע ופירוט  נושא/דרישה
 התייחסותו

המקלון מאפשר בדיקת כל  1
משקל סגולי,  האנליטים הבאים:

PH ,לויקוציטים, ניטרטים, חלבון ,
גלוקוז, קטונים, אורובילירובין, 

 בילירובין, דם.

 

ברגישות הבדיקות תהיינה  2
האנליטית ובתחום מדידה כמפורט 

 למפרט 1בנספח מס' 

 

סקלה ברורה עבור אינטרפטצית  3
 הצבעים בכל אנליט נמדד

 

 20מארזים קטנים )כ ל עדיפות 4
 מקלונים למארז(

 

אחסון בטמפ' חדר . יש לפרט  5
 מגבלת טמפ'.

 

זמן התפתחות הצבע על גבי המקלון  6
שניות עבור  120לא יעלה על 
שניות עבור יתר  60לויקוציטים ו 

 האנליטיים .

 

על המציע לציין את מגבלות המקלון  7
(interference לגבי כל אנליט )

 ולספק חומר כתוב רלבנטי לנושא . 

 יש לצרף פירוט להצעה
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 1נספח מס' 

 

 אנליטית ותחום המדידה לאנליטיים השונים:פירוט הבדיקות בדגימות שתן כללי והדרישות לרגישות 

 

מגבלות 

 הבדיקה 

(interference) 

  שם הבדיקה רגישות אנליטית תחום המדידה

 5-9 5 pH 1 

 0.08-0.5 mg/dl Nitrite=0.08 mg/dl 

ml)/ 105חיידקים  ) 

Nitrite 2 

 5-150 mg/dl 5 mg/dl Ketones 3 

 50-1000 mg/dl 100 mg/dl Glucose 4 

 1-12 mg/dl 2 mg/dl Urobilinogen 5 

 0.5-6.0 mg/dl 0.5 mg/dl Bilirubin 6 

 15-1000 mg/dl 15 mg/dl Protein 7 

 29-500 Leu/ µL Leu/µL 25 Leukocytes 8 

 ~20-330 Ery / 

µL 

0.06-1.0 mg/dl 

 Ery/ µL 10כ

Hemoglobin 0.03 mg/dl 

Erythrocytes 

(Blood) 

9 

 1.000-1.030  Specific Gravity 10 

 

ו/או בעלי אישור של רשות הבריאות  CEו/או  FDAבעלי אישורי  פריטיםיוצעו  2.1.2
( ו/או בעלי אישור של רשות הבריאות ביפן ו/או HEALTH CANADAבקנדה )

 .TGA)בעלי אישור של רשות הבריאות באוסטרליה )

רישום בפנקס האמ"ר )אין חובה לקיום הרישום ביום הגשת  יבעל פריטיםיסופקו  2.1.3
ההצעה(.  תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם, ימציא הזוכה למכבי, אישור כי הגיש 

 3בקשה לקבלת אישור אמ"ר לציוד, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 
חודשים ממועד החתימה על ההסכם, ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא 

 הבקשה.

הנמכר בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או   פריטיוצע  2.1.4
 אוסטרליה בהיקפים שאינם פחותים מאומדן הכמויות.  

 הנמכר משך שנה לפחות למוסד ציבורי בישראל. פריט יוצע 2.1.5

 .מחסן המרכזי של מכביבתי מרקחת מכבי בפריסה ארצית ו/או לל תהיה  הפצהה 2.1.6

ימי עבודה לכל  2בתקשורת מחשבים תוך  \עפ"י הזמנה בפקס מקלוניםהאספקת  2.1.7
 המאוחר ממועד קבלת ההזמנה.

 .חודשים 12 -מבעלי תאריך שתפוגתו לא יפחת  מקלוניםאספקת  2.1.8
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 ומדן כמויות נדרשות:א .3

 

כמות מקלונים  מטרים הנדרשתררשימת הפ שם הפריט
 מוערכת לשנה

 10מקלון  לבדיקת 
 פרמטרים בשתן

, לויקוציטים, ניטרטים, חלבון, גלוקוז, PHמשקל סגולי, 
 קטונים, אורובילירובין, בילירובין, דם.

360,000 

 

 האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחוייבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא.     3.1

 עבור אבלואציה. אריזות 3הספק מתחייב לספק, ללא חיוב  3.2

 )מהווה את נספח א' להסכם(:  ופס ההצעה:ט .4

 התאגיד המציע:_______________________________________________. 4.1

 ____________________________________________________תוצרת: 4.2

 :מחיר המוצר 4.3

קוד 
ירפ"א 

)במידה 
 ויש(

כמות יח'  שם פריט
 באריזה

מחיר ירפ"א 
 לרוקח

 )ללא מע"מ(

מחיר ירפ"א 
)כולל  לצרכן
 מע"מ(

הצעת מחיר 
לאספקה 

לבתי 
מרקחת 

מכבי 
בפריסה 

)ללא ארצית 
 מע"מ(

הצעת מחיר 
לאספקה 

למחסן 
המרכזי של 
מכבי )ללא 

 מע"מ(

       

       

 מסמכים שיש לצרף להצעה: 4.4

  רישום בפנקס אמ"ר.אישור  

  אישורCE  ואוFDA.   

 הערות: 4.5

 .המחירים אינם כוללים מע"מ 

 ימים. 90 -תוקף ההצעה 
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 תאריך : ________

  הסכם

 

 (."הספק")להלן:                      ח.פ.                 (  לבין  להלן: "מכבי"בין מכבי שרותי בריאות )

                                                                                לאספקת:

 תקופת ההסכם .1

להלן: "תקופת )31/5/2017   ועד יום  1/6/2016החל מיום  הסכם זה יעמוד בתוקף למשך שנה  1.1

 "(.ההסכם

, בתנאים זהים של שנה שתי תקופות נוספותבופציה להאריך את תקופת ההסכם למכבי שמורה הא 1.2

 או מיטיבים עם מכבי. תנאים מיטיבים כפופים להסכמת הספק. 

, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכל שלב 1.2 –ו  1.1על אף האמור לעיל בסעיפים  1.3

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

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

 פסקת ההתקשרות.הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד ה

 תמורה .2

 כנספח א'המצ"ב  ןיהיו כמפורט במחירועל ידי הספק למכבי ומחיריו  הפריטים המסופקים רשימת  2.1

 להסכם זה.

 .למתקני מכביה אספקו התמורה כוללת את עלויות ההובלה 2.2

 התמורה בשקלים תחושב על פי שער החליפין הידוע במועד ההזמנה. –מחירים הנקובים במט"ח   2.3

 תשלוםתנאי  .3

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

 .על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג החשבונית 3.2

 –הספק יציג בפני מכבי אישור עפ"י חוק עסקאות גופים צבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו  3.3

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

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

 המוצריםאספקת  .4

ימים  3הספק מתחייב לספק למכבי במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר ושוטף, תוך  4.1

 פרט המצורף.כקבוע בהסכם זה, לרבות המ

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

 ורמת הגולן. 

 הספק מתחייב להמשיך לספק שרות גם בשעת חרום.  4.3

לבתי המרקחת של מכבי בפריסה ארצית ולמחסן מכבי בלוד עבור מרפאות יהיה  פריטיםמשלוח ה 4.4

 מכבי. כל 

בהתאם לשעות הפעילות של האתר המזמין, וימסרו לאתר המזמין בלבד ולא האספקות תהיינה  4.5

 יושארו בכל מקום אחר, ולרבות יחידות אחרות במכבי.
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ידו למכבי יהיו בעלי תאריך תפוגה ארוך ככל האפשר -הספק מתחייב כי המוצרים שיסופקו על 4.6

 חודשים מתאריך האספקה. 12 -ולפחות ל

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

 באופציה זו. 

 ניהול מלאי  .5

  .חודשים מכל המוצרים שבנספח א' לשם מניעת מחסור  2הספק יחזיק מלאי מינימאלי של  5.1

 .הספק ידווח למכבי על כל מחסור הצפוי במי מהמוצרים, באופן מיידי וללא כל דיחוי 5.2

במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש את המוצר/ים מספק חלופי כראות עיניה,  5.3

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

 החלפה והחזרת  מוצרים .6

אשר תוחזר על ידי  הספק יחליף באופן מיידי וללא תוספת תשלום כל אריזה פגומה ו/או מוצר תקול  6.1

 מכבי.

ימים ממתקני מכבי,  7של מוצר/ים יבצע זאת הספק על חשבונו, בתוך  recallהיה ויידרש הליך של  6.2

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

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

מוצרים לספק, בהתאם לשיקול דעתה. הספק ידאג לאסוף את המוצרים  למכבי שמורה הזכות להחזיר 6.3

 תוך שבוע מקבלת הזמנת ההחזרה, ולהוציא זיכוי בהתאם

הספק מצהיר ומתחייב, כי אין במכשירים נשוא ההסכם הנחיית יצרן או צורך בהחלפת חלקים  6.4

ין אם מדובר מסוימים, לאחר תקופת זמן מסוימת. כל החלפה שתידרש תהא על חשבון הספק ב

בתקופת האחריות ובין אם מדובר בתקופת האחזקה בתשלום, למעט מקרים של תחזוקה מונעת 

 בתקופת התחזוקה בתשלום והמצויינים במפורש בנספח א'. 

, בימי ו' ובערבי חג בין 17:00 - 8:00ה, בין השעות -ידי הספק בימים א-שירותי התחזוקה יינתנו על 6.5

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

 בתוספת כל שהיא בעבור שעות שמעבר למפורט לעיל. 

שעות עבודה  4זמן תגובה לקריאת שירות יהיה באזור גוש דן )כולל ראשל"צ, ירושלים וחיפה( עד  6.6

בודה. קריאות שעות ע 6מקבלת הקריאה במוקד השירות של הספק, באזורי הארץ האחרים עד 

יענו באותו יום. תנאי שירות בהסכמי לוגיסטיקה/מחשוב יוגדרו  10:00השירות שיתקבלו עד שעה 

 ע"י הגורם המקצועי. 

הספק מתחייב להחזיק בכל תקופת ההתקשרות צוות עובדי שירות ותחזוקה הבקיאים בתחזוקת  6.7

דרשים לצורך מילוי המכשירים מהדגם נשוא ההסכם, על כל רכיביהם, ובעלי הכישורים הנ

  פי הסכם זה.-התחייבויות הספק על

הספק מצהיר כי משך כל תקופת ההתקשרות יהיו בידיו כל האישורים  וההיתרים, הנדרשים על פי  6.8

 כל דין, למכירת הציוד ומתן השרות.

הספק מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות  עבודה בטוחות, בצוות  6.9

 מיומן ובציוד תקין.  עובדים

שנים  7הספק מתחייב להיות מסוגל לספק שירותי אחזקה לציוד , לרבות אספקת חלקי חילוף משך  6.10

 לפחות ממועד אספקתו למכבי. 
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 זכויות קנין רוחני .7

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת הציוד וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת  הספק 7.1

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

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

 הספקן הפרת זכויות וטענות של צד שלישי בציוד, מתחייב ידי גורם כלשהו בגי-היה ותתבע מכבי על 7.2

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

 מועסקי הספק .8

הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת הציוד ושירות התחזוקה למכבי  8.1

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

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

 מיחסיו עימם.

 

לרכוש  נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא הספק 8.2

בעת אספקת הציוד ו/או  שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם שייגרם

 מתן שרות התחזוקה למכבי. 

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי  הספק 8.3

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

 אנשי קשר .9

 מכבי ממנה בזאת את מיכל  שופמן להיות איש הקשר הישיר עם  הספק. 9.1

 הספק ממנה בזאת את  ____________ להיות איש הקשר הישיר עם  מכבי. 9.2

 שם: ___________________  טלפון:_________________________

 :_______________________    EMAILסלולרי:_________________  

 הסכםהסבת  .10

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

 אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 אחריות וביטוח  .11

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על 11.1

שירותים, לפי המוקדם, מתחייב הספק לערוך ולקיים על הסכם זה או ממועד תחילת מתן ה

חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים 

ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: 

פי ההסכם, -תקשרות על(, וזאת למשך כל תקופת הה"הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הספק"

מובהר, כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח, וניתן לרבות כל הארכה שלו

להמירם לסכומים בדולר ארה"ב, בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם 

 .לשער הידוע ביום עריכת ההסכם
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בין היתר, לשלם  הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, 11.2

את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הספק תחודשנה מעת לעת, לפי 

הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו 

ומי כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הספק יישא בכל מקרה בסכ

 ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הספק.

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הספק להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד לפני מועד  11.3

חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת 

יר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הספק מצה

הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על 

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

ספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל ידי ה-בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על 11.4

שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק מחובתו 

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

 פי כל דין.

ת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב הספק ככל שתקופת ביטוחי הספק תסתיים לפני תום תקופ 11.5

לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת  11.3להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

 פי ההסכם.-ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

מובהר, כי היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הספק להתאימם לערך הנקוב בש"ח 

 בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

לעיל  11.5ו/או  11.3פים ידי הספק כנדרש בסעי-מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 11.6

תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לזוכה לפי 

 הסכם זה.

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

1970. 

די הספק כאמור י-מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על 11.7

לעיל, והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים 

 .Error! Reference source not foundפי סעיף -את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על

זה. הספק 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 

המוטלת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא 

פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין -פי הסכם זה ו/או על-על הספק על

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

ידי מכבי, וכי -ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על 11.8

דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח המבטח מוותר על כל 

שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי 

 )שלושים( יום מראש. 30לפחות 
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ביטוחי הספק יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק, לרבות אי מתן הודעה  11.9

או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של מכבי לקבלת /ו

 שיפוי. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  11.10

את מכבי ו/או  מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו, והוא פוטר

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 

תחייב לפעול למיצוי כלפי מכבי ומי מטעמה )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון(, והספק מ

 פי הפוליסות.-זכויותיו על

הספק מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא חוזה  11.11

זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את 

, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק זה, על כל תנאיהם 14הביטוחים המפורטים בסעיף 

זה. לחלופין, רשאי הספק לכלול את קבלני  14פי המוגדר בסעיף -או לתקופה מאוחרת יותר על

 המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

הרלוונטי מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט  11.12

 למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 ]לבחינת אבטחת מידע )אלעד / יאיר[פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .12

הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר עם  12.1

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

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

לחוק העונשין,  118הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  12.2

 .1977-התשל"ז

לה, כפופים כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר ש 12.3

 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות 12.4

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל מידע על ושל  12.4.1

מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע 

הולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות הספק ני

 (."המידע"פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: -על

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל אישור ספציפי,  12.4.2

 בהתאם לאישור שניתן.לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ו

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק לעובדי הספק  12.4.3

המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הספק, נותני שירותים והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע 

יות כלפי הספק )בכל עת(, פי ההסכם יחתמו על כתב התחייבות אישי לשמירת סוד-התחייבויותיו על

בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות הספק לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי 
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ידי מכבי(. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי -מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

 טעמו או עבורו.ידי עובדיו ו/או הפועלים מ-הספק יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 12.4.4

מידע שהיה בידי הספק ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם ההתקשרות  12.4.4.1

 בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

 מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; 12.4.4.2

 או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של הספק. מידע שהוא 12.4.4.3

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד שהספק -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על 12.4.4.4

 הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

וכי הספק לא יהא רשאי כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי,  12.4.5

 לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו התחייבות  12.4.6

מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או 

יצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת שימוש בו שלא לצורך ב

 המידע בסודיות, וכי הספק מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות האזרחיות  12.4.7

הן הוא צפוי אם הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יפר והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( ל

ותקנותיו, חוק זכויות  1981-הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 רלבנטי נוסף., וכל דין 1996-החולה, התשנ"ו

 שונות .13

הספק מצהיר כי נשוא ההסכם רשום בפנקס אמ"ר וכי הוא מתחייב לקיום הרישום משך כל תקופת  13.1

 ההסכם ותקופות ההארכה באם יהיו ולאורך כל תקופת השימוש בציוד. 

באם נדרשת אבלואציה, חובה שלציוד אישור אמ"ר בתוקף או שהוא מותר לשיווק במדינה מוכרת  13.2

 ושהוגשה בקשה לאישור אמ"ר עבורו.

, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק עשוי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  13.3

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

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

 בלעדית. 

ל התאגידים / חברות בקבוצת מכבי, לרבות, אך לא רק: אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, בית בלב לכ 13.4

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

מכבי מגן, מכבי יזמות וכד' תהא שמורה הזכות לרכוש את המוצרים מהספק על פי המחירים, ושאר 

 תנאי ההסכם הקבועים בהסכם זה. 

, תוך חודש מהודעת מכבי על רצונה בכך ולכל המסרים B2Bלדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי   13.5

 שמכבי תחליט להפעיל, זאת מול החברה אשר עובדת עם מכבי ובמימון הספק.

וי קובץ לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית מרכזת, בליו 13.6

 ממוחשב,  במבנה שתגדיר מכבי.
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כתובות הצדדים הן כמפורט להלן. כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על ידי צד  13.7

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

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

 68125תל אביב,  27רח' המרד  –י שירותי בריאות מכב

                                                                            רח'     הספק

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 14.2

        מכבי: 14.2.1

          הספק: 14.2.2

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 

 

                                                              _______________   _______________ 

 הספק   מכבי שרותי בריאות                                                                           

 

    שם מלא של החותם:         

    חותמת: 

 

 מחירון –נספח א 

 

 מחיר  בש"ח ללא מע"מ פריט קוד ירפ"א
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  –אישור עריכת ביטוחי הספק  -  נספח ה'

     

 תאריך:_____________ 

 לכבוד

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

 "(מכבי" )להלן ביחד ולחוד:

 

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

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

 "(  לרבות בקשר עם מתן שירותי _______________________ וכן כל השירותים הנלווים בקשרהספק"

"( וזאת לתקופה ההסכם" -" והשירותיםביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: " כו/שנערך ים/הסכםהעם 

 "(.תקופת הביטוח____ ומסתיימת ביום _______ )להלן: "המתחילה ביום ___

 

ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין  -ביטוח חבות מעבידים .1

, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק 1980 -)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

צאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של  נפשי לכל עובד כתו

לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי ₪  20,000,000לאירוע ובסה"כ  ₪  6,000,000

 עובדיה ומנהלי במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הספק.

 __________________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 

ש"ח  2,000,000עלים מטעמו, בגבול אחריות של עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפו

לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הפוליסה תורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי 

הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור 

עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או 

 מכבי באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק.

 __________________פוליסה מספר  .3

 

כיסוי אחריותו של הספק עפ"י דין בגין נזק גוף ו/או רכוש, לרבות נזק גרר,  בקשר עם   -ביטוח חבות מוצר

"( בגבול המוצריםו/או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י הספק ו/או הבאים מטעמו )להלן:"

ל לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח.  הביטוח כאמור מורחב לשפות את מכבי בש  500,000₪אחריות של 

אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם 

ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 

ום תחילת פעילות מיחידי המבוטח. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מי

הספק בקשר עם השירותים שבנדון, גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני 
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___________. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסה תחול 

הביטוח בחברתנו וכל  חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף 6תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא 

 __________________פוליסה מספר      ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. 

 

 כללי 

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

 לעיל. 

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו/או מי  .5

 מטעמה. מטעמה וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח  .6

 יום מראש. 30מבלי שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט" במהדורתו  .7

 עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם.הרלוונטית למועד 

 

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

         

 בכבוד רב        

 ___________חברה לביטוח בע"מ

 על ידי ____________________

 )שם החותם ותפקידו(       

 

 

 

 

 

 

 

 


