
 1 

 11121111 מס' ממוכן מתפתחמכרז  

 דפיברילטורים מושתלים למבוטחי מכבילאספקת 

 : להלן מסמכי המכרז

 כללי  .1

 הגדרות .2

 מנהלה .3

 תנאים מוקדמים להגשת ההצעות  .4

 התחייבות המציע בגין הגשת ההצעה .5

 ערבות הגשה .   6

 אישור עריכת ביטוחים .7

 קשרותבחירת החברה הזוכה ומסגרת ההת . 8

 התחייבות המציע הזוכה במכרז .9

 ביטול המכרז .11

 עיון במסמכי המכרז .11

 בעלות על מסמכי המכרז . 12

   סמכות שיפוט .13

 

 :נספחים

 הסכם ההתקשרות –' אנספח 

 טופס ההצעה – 'בנספח 

 טופס פרטי המציע – 'גנספח 

 נוסח כתב ערבות –' דנספח 

 תצהיר –' הנספח 

 אלקטרונית מכרזים תיבת למו עבודה–ו'  נספח

 דינמיה תיחורהביצוע הליך  אופן –ז'  נספח



 2 

 מנהלה

 

 כללי .1

 , לספק למכבייםהמסוגל יםעם ספק להתקשר( מעונינת "מכבי" :כבי שירותי בריאות )להלןמ .1.1

 .דפיברילטורים מושתלים למבוטחי מכבי

  במסמכי המכרז.כמפורט כמפורט מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות בהתאם  .1.2

 רז.המכשל מסמכי  'בנספח  –יש להגיש על גבי טופס ההצעה  את הצעות המחיר .1.3

 :שלבים 1-ב יבוצע המכרז .1.4

   - א' שלב .1.4.1

  ,מכרזים לתיבת, מחיר הצעת כוללהגשת הצעה מלאה למכרז 
לתיבת המכרזים הפיזית כאמור  הערבות כתב,ובמקביל הגשת אלקטרונית

 .להלן 3.3.1.6בסעיף 

 ההצעה בדיקת  

 זוכים בחירת/או ו' ב לשלב יםספק אישור. 

בהגשת הצעה לשלב א' מביע המציע הסכמתו להשתתף בשלב ב' של המכרז,  :הערה
  היה ויתקיים.

  –ב'  שלב .1.4.2

 שעלו לשלב זה. ( בין המציעיםECT)מערכת  יעודיתמערכת  ל גביעדינמי  תיחור ביצוע

 לבצעו2או ובפועל  לא לבצעו מכביהינו אופציונאלי בלבד ולשיקול  ב' שלביובהר, כי 
מהווה מחיר הפתיחה לשלב ב'  'א בשלב המוגש המחיר. מהפריטים חלק לגבי רק

 לשלב המחיר הצעות הגשת בעת יתקיים לא זה ששלב אפשרות בחשבון להביא ויש
 '.א

. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם שנתייםההתקשרות היא לתקופה של  .1.5

 .בכל פעם, בתנאים זהים שנתייםתקופות נוספות בנות  שתי ב

 נתח כמותי מהפעילות השנתית של מכבי 61% -בלפחותהמציע בעל ההצעה המיטבית יזכה  .1.6

מההשתלות  21%המציע בעל ההצעה השנייה בטיבה יזכה בלפחות . תחוםראשוניות בהשתלות ב

. למען בין יתר המציעים  תתפלג  ההשתלות הראשוניות מפעילות 21%של עד יתרת  הראשוניות

מסויימת אין את מספר באם להצעה  הסר ספק, מכבי רשאית שלא להתקשר עם כל המציעים.

היא לא תוכל לזכות כהצעה והיא תיבחר,  4.1.11ההשתלות המתחייב בתנאי המוקדם בסעיף 

 מיטבית או שניה בטיבה.

כרז מכבי תפעל ליישום מדיניותה מול יח' השתלת הדפיברילטורים בישראל לשם יישום המ .1.7

 ובכלל זה נתחי הפעילות.

 , לפי שיקול דעתה, עם המציעים שא ומתןמכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מ .1.8

 במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.

 מכבי  מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. .1.9

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-על רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל

מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם  .1.11

 , אם ירצו בכך. להלן
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 הגדרות .1

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

 סמך.שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מ

והכולל את כל  בעבר דפיברילטור השתלת עבר שלא לחולה דפיברילטור השתלת -"השתלה ראשונית"

 המערכת

 השתלה לחולה שעבר השתלה בעבר, ברוב המכריע של המקרים מוחלפת קופסת      -"תישניונ השתלה"

 הדפיברילטור בלבד בחדשה  

 על פי הקבוע במסמכי המכרז.המתקיים , 111/2112 מספר ממוכן מתפתח מכרז – "המכרז"

 מסמך זה על נספחיו. – "מסמכי המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

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

 

 למסמכי המכרז. 'אנספח  - ההתקשרותהגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם 

 

 מנהלה .3

 זרכישת מסמכי המכר .3.1

 בתמורה לתשלום ,11....ועד ליום  11.5.11החל מיום , המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש

שלא יוחזר(, את מסמכי ש"ח )  3,111  שלבאמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, 

, אצל הגב' שרה 14אביב, קומה -, תל27המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 

-11:11 :בין השעות ,ה'-בימים א' די מכבי, יימונה במקומה לצורך זה על חט, או כל מי שמ

14:11 .  

 בירורים ופניות .3.2

ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז. נציגת  .3.2.1

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

 המכרזים.

: אלקטרוני דוארוזאת בכתב בלבד, באמצעות  ,11...11ליום הפניות תעשנה עד  .3.2.2

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

 .13-5143643 ':מסבטלפון 

 .תענינהלא  3.2.2 פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.2.3

שלחנה יהדואר האלקטרוני שאליה ת כתובתעל הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.2.4

 לרבות מספר טלפון. ,הקשר נציג פרטי וכןהתשובות ממכבי, 

עד   אלקטרוני דוארידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.3

 .1.7.11ליום 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

 בת מכרזים אלקטרוניתתי –א'  שלב .3.3.1

' ולהשתתף א בשלב האלקטרונית המכרזים לתיבת הצעה להגיש מנת על .3.3.1.1

יידרש כל מציע להחזיק ברשותו  -התיחור  הדינמי  –בשלב ב' של המכרז 

"כרטיס חכם" שהונפק על ידי החברות המורשות להנפיקו מטעם משרד 

 ו'. בנספחהמשפטים כמפורט 

mailto:mahat_s@mac.org.il
mailto:mahat_s@mac.org.il
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 כל ואת המכרז מסמכיאת כל  לסרוק יש למכרז' א שלב ביצוע במסגרת .3.3.1.2

הגשת ההצעה, למעט הערבות  שםל המכרז במסגרת הנדרשים המסמכים

על גבי קובץ מחשב חתום  ההצעהאת  להגיש( ו"הצעה"ההבנקאית )להלן: 

( "הצעת המחיר"דיגיטאלית ואת הצעת המחיר בטבלה ייעודית )להלן: 

 ו'. בנספחכמפורט המכרזים האלקטרונית  לתיבת

 אתהגיש באופן ידני לתיבת המכרזים במשרדי מכבי שירותי בריאות יש ל .3.3.1.3

 .להלן 6ת קיום ההצעה כאמור בסעיף הערבות להבטח

 ידרשו המתמודדים האלקטרונית המכרזים לתיבת הצעות הגשת לצורך .3.3.1.4

 תשמש זו תוכנה'. ו בנספח כמוסבר המכרזים מערכת של לשרת להתחבר

  .זה לשלב הצעות להגיש שיאושרו ולאל הדינמי השלב -' ב שלב לביצוע גם

מוקד חברת  באמצעותלמכרז יעברו הדרכה  הפוטנציאלייםהמציעים  כל .3.3.1.5

ESV הליך לגבי והן האלקטרונית לתיבה ההצעות הגשת אופן בדבר הן 

 בלבד טכנית תמיכה נותן המוקד. לנספח ו' 12כמפורט בסעיף  מדמה תיחור

 .התוכנה להפעלת

)שלב א'(  האלקטרונית המכרזים לתיבת ההצעההאחרון להגשת  המועד .3.3.1.6

 להגיש ניתן לא כי בזאת מובהר. 11:11עד השעה  9.7.11הינו עד יום 

 .הצעות להגשת האחרון המועד לאחר הצעות

יובהר, כי את ערבות ההגשה,  יש להגיש במשרדי מכבי שירותי בריאות, 

 , לתיבת המכרזים14ת"א, קומה  27אצל הגב' שרה מחט, ברחוב המרד 

 .11:11בשעה  9.7.11הפיזית עד יום 

 הדינמי התחרותי ההליך -' ב שלב .3.3.2

שעלו המציעים להחלטת ועדת המכרזים לקיים את שלב ב' במכרז,  בכפוף .3.3.2.1

, *בהליך תחרותי מקוון דינמי בשיטת "המכרז האנגלי" ישתתפו לשלב זה

המחיר  הצעתל מעבר הנחות מתן הצעות מחיר משופרות2בהתבסס על 

  .'אכל מציע בשלב אותה הגיש 

 אופן ביצוע ההליך התחרותי הדינמי מפורט בנספח ז'. .3.3.2.2

ותימסר עליו  מכביהתחרותי הדינמי יתקיים במועד שייקבע על ידי  ההליך .3.3.2.3

 . שהצעתם נמצאה כשרהלמציעים  ,ימים לפחות 7מראש בכתב  הודעה

אם  ,הדינמי התחרותי בהליך מציע השתתפות לאשר לאתהא רשאית  מכבי כי ,יובהר

 .מדמה רוחית בהליךלא התנסה 

מהלך ביצוע הליך התיחור כל שלב ביובהר כי מכבי שומרת על זכותה לעבור בבנוסף,

 כמפורט בנספח ז'.אחרת  השיטכל הדינמי משיטת "המכרז האנגלי" ל

 כפי תמקוריה בכריכתםמען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז ל .3.4

ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז  נרכשו ממכבי,ש

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

יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם  את הערבותהמציעים שיגישו  .3.5

 א מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.ועדת המכרזים, או ממל רכזתהמעטפה ע"י 

הצעות לתקופה נוספת, הועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של  .3.6

 .ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם
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התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.7

עת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי שיש לו, לד

שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה וככל  אם ,בהסכם

 מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .1

 :ענה על כל הדרישות שלהלןי רשאי להגיש הצעות ספק אשר .4.1

 תאגיד רשום כחוק בישראל. .4.1.1

 יצרן או שבידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ. .4.1.2

 מנהל ספרים כדין. .4.1.3

 .מסוגל לספק למכבי בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר .4.1.4

ו/או קנדה  CEו/או  FDA-על ידו אישור ה דפיברילטורים המושתלים המוצעים .4.1.5

HEALTH  טרליה סו/או אוTGA  .ו/או רשות הבריאות ביפן 

 שנים. 5ת המוצעת על ידו אחריות כוללת, כהגדרתה במכרז, של לפחות ולמערכ .4.1.6

ת מהתוצרת המוצעות  על ידו נמכרו בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב והמערכ .4.1.7

-2119יח' בין השנים  511רליה בכמות מצטברת של לפחות טאירופה ו/או יפן ו/או אוס

2111. 

לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים   ,2111-2111ים יו  בשנהכנסות .4.1.8

 .לפחות לשנה ₪מיליון   5 בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן

 באספקת ,(2111-2111בשנתיים האחרונות )בישראל בעל נסיון מוכח  הינו .4.1.9

, או שעומד לרשותו צוות וכל השירותים הכרוכים בכך דפיברילטורים מושתלים 

המסוגל לתמוך (, 2111-2111, בעל נסיון מוכח בישראל בשנתיים האחרונות )יומןמ

  .ההשתלה בפעולת

( 2111-2111הדפיברילטורים מהתוצרת המוצעת נמכרו בישראל בשנתיים האחרונות ) .4.1.11

. באם לא עומד בתנאי זה, אך עומד ביתר התנאים, יוכל ידותיח 111בהיקף של לפחות 

 עה הראשונה או השנייה בטיבה.להשתתף אך לא להיבחר כהצ

בהתאם לאמור ₪,  211,111של  ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך .4.1.11

 להלן. 6  בסעיף

 עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן. .4.1.12

 את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך. רכש .4.1.13

באחד יעמוד  שלאדת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע עמי

 .(4.1.11)למעט כאמור בסיפא של סעיף  הצעתו תפסל – התנאיםמ

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך,  .4.2

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

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

 כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     
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 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  91בתוקף במשך כי הצעתו תהיה  ,המציע יאשר .5.1

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

ובמקרה זה יהיה  כל אחת, )ששים( יום 61ת של עד ונוספות להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופ

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

 .שלח על ידי מכבי בכתביבקשה כאמור ת

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

ימי  1זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכזבכתב, לידי הגב' שרה מחט, 

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

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

לעיל,  5.2 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.1 ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .5.4

 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 הגשה ערבות ..

לף שקלים )מאה א₪  111,111 הצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל שלל .6.1

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

. הערבות תציין ימים ממועד הדרישה)עשרה(  11, אשר תשולם בתוך (""הערבותמהותי )להלן: 

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

אצל הגב' שרה , שירותי בריאות באופן ידני לתיבת המכרזים במשרדי מכבי תוגש בלבד  הערבות .6.2

במועד הגשת ההצעות לתיבת הפיזית, , לתיבת המכרזים 14ת"א, קומה  27מחט, ברחוב המרד 

 .11:11בשעה  9.7.11עד יום קרי:  ,המכרזים האלקטרונית

 61ות נוספות בנות צדדי את הערבות לתקופ-נוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חדב .6.3

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

 זו. נוספתלתקופה 

 של הערבות חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת .6.4

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

 למציע שנתנה ה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרילסעדים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצע

 :מאלה אחד בו התקיים טענותיו, אם את להשמיע הזדמנות

 ;כפיים ניקיון או בחוסר בערמה, בתכסיסנות המכרז במהלך נהג הוא .6.4.1

 ;מדויק בלתי מידע מהותי או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר הוא .6.4.2

 ההצעות להגשת האחרון דחלוף המוע לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא .6.4.3

 ;במכרז

 תנאי שהן במכרז ההוראות הקבועות לפי פעל לא הוא, במכרז כזוכה שנבחר לאחר .6.4.4

 הזוכה. עםמכבי  ההתקשרות של ליצירת מוקדם

 תיפסל על הסף. –הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור 
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 אישור עריכת ביטוחים .7

חתום  ביטוחים עריכת ל ההסכם, אישורהזוכה מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה ע

ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל  ומאושר ע"י חברת הביטוח, ללא כל הסתייגויות.

 כמופיע בנספח ב' למכרז. שינויים/הסתייגויות בנוסח ההסכם

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .8

צעה או כל הצעה שהיא. מכבי כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההמ .8.1

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל עלרשאית לקבל 

נתח  61% -המציע בעל ההצעה המיטבית יזכה בלפחות .מחיר 111%פי על בחירת הספק תהיה  .8.2

של מכבי בתחום. המציע בעל ההצעה השנייה בטיבה  מההשתלות הראשוניות השנתיות כמותי 

מהפעילות תתפלג  בין יתר  21% ה של עד יתרה .מההשתלות הראשוניות 21%לפחות יזכה ב

. למען הסר ספק, מכבי רשאית שלא להתקשר עם כל המציעים. באם  שיוכרזו כזוכים המציעים

והיא תיבחר,  4.1.11להצעה מסויימת אין את מספר ההשתלות המתחייב בתנאי המוקדם בסעיף 

 יטבית או שניה בטיבה.היא לא תוכל לזכות כהצעה מ

 –מושתלים  דפיברילטוריםאספקת/מכירת להמציע יקבע על ידי סכימה של הצעת יציון המחיר 

ICD  וCRTD תאם לאומדן הכמויות בטופס ההצעה.בה  

שנים, ולצורך קביעת ציון המחיר, מכבי  5 -של אחריות מלאה מעבר למינימום הנדרש על כל שנה

)שווה ערך  9%-גין סעיף זה לא יופחתו מציון המחיר יותר מב מהעלות המוצעת. 3% תפחית

 שנות אחריות מעבר לחמש שנים(. 3לתוספת של 

ת נוספות, על פי שיקול רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרו ועדת המכרזים תהא .8.3

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

 רת שיקוליה.במסג

 מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  .8.4

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

 ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  .8.5

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

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

 האומדן יופקד בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. .8.6

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .9

)שבעה(  7רז, בתוך למסמכי המכ 'אכנספח המצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם  .9.1

 ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

, אישור עריכת ההתקשרות הזוכה מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם

 י חברת הביטוח, ללא כל הסתייגויות.יד-לביטוחים חתום ומאושר ע

ההתקשרות הסכם  ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים2הסתייגויות בנוסח

 .' למכרזאכמופיע בנספח 

 המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. מסמכי .9.2

ערבות בנקאית אוטונומית  מכבי, ימסור המציע הזוכה לההתקשרות במעמד החתימה על הסכם .9.3

 נוסח המצ"ב.פי ה-לביצוע התחייבויותיו על



 8 

כי הגיש בקשה  ,ימציא הזוכה במכרז למכבי אישור ,ההתקשרות תוך שבוע ממועד חתימת הסכם .9.4

)שלושה(  3לקבלת אישור אמ"ר למכשיר/מערכת, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 

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

 

 ביטול המכרז .11

מציע  נתן התחייבות כלשהי כלפילא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחי .11.1

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

 (.'אנספח והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות ) ,מושתלים למבוטחי מכבי

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

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

 כל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.אלקטרוני ל שלח בדואריהודעה על ביטול המכרז ת .11.3

רוכשי מסמכי מהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי  .11.4

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

 

 עיון במסמכי המכרז .11

, לאחר פרסום תוצאות המכרז, עיון 1993-התשנ"ג ,)ו( לתקנות חובת המכרזים21בהתאם להוראות תקנה 

 ₪ 111כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה תמורת תשלום בסך של  ,של משתתף במכרז במסמכי המכרז

 ל מהשעה השנייה ואילך, לרבות צילומי מסמכים.כי סכום זה ייגבה הח ,לשעה. יודגש

צוי זכויותיו במסגרת הליך יעיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מ

 ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי.  ן,או מקצת ןהמכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כול

 

 בעלות על מסמכי המכרז .11

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

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

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

 

 מכות שיפוטס .13

ור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה בכל הקש הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

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



 נספח א'

 ה ס כ ם
 1111 ,ביום ____  בחודש _________ ,אביב-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 בריאות מכבי שירותי 
 117299אגודה עותמנית מס'  
 ביבא-לתהיכל הסיטי, , 27מרח' המרד  
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :קרא להלןיאשר ת 

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 _______________________ בע"מ___ 

 ____________________ח.פ.  

 מרח' __________________ 

 "הזוכה" :יקרא להלןיאשר  
 ;שנימצד 

 

 

דפיברילטורים מושתלים אספקת ל, 111/2112 ושמספר ממוכן מתפתחכבי פרסמה מכרז ומ  הואיל
להסכם זה,   'כנספח א(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף "המכרז" :)להלן למבוטחי מכבי

 ;הימנוואשר מהווה חלק בלתי נפרד 
 

ואשר  ,מכרזל 'בח כנספ(, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" ן:והזוכה הגיש הצעה למכרז )להל והואיל
 ;מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

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

 
 ובכל נספחיו; בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה למכור/לספקוהזוכה הסכים  והואיל

 
 

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך הוצהר,
 
 

 כללי .1

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

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

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

 סכם זה, על נספחיו.ה - "ההסכם"

 .הסופית שהוגשה ע"י הזוכה במכרזההצעה  - "ההצעה"
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הכל דפיברילטורים מושתלים למבוטחי מכבי  אספקה של - "השירות2השירותים"
בהסכם זה על כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט ו

 נספחיו.

 .ICD ,CRTD –דפיברילטורים מושתלים   - "מערכת2מערכות"

אחריות מלאה לפעולתו התקינה של המכשיר. האחריות  - "אחריות כוללת"
כוללת את כל רכיבי המערכת ובכלל זה סוללה 
ואלקטרודות.  במסגרת האחריות תוחלף כל מערכת 

ללא עלות ללא נה במערכת חדשה ותקינה שאינה תקי
 תלות במועד סיום התקינות.

קת בקרת איכות אשר נועדו ביקורת טכנית תקופתית ובדי - "ביקורת טכנית"
לבדוק ולוודא כי המערכת על כל מכלוליה ורכיביה 

 מתפקדת באיכות וברמת הביצועים הנדרשת.

 

 )רלבנטי לזוכה ראשון ושני( נתח שוק .1

של מכבי בתחום  בתשלום תוהשנתימההשתלות הראשוניות ____ נתח %לפחות  יקבל  זוכהה .2.1
 .הדפיברילטורים

 התחשיב יבוצע ברמה שנתית. .2.2

 יחושבו כאילו מדובר באותו פריט. CRTD-ו ICDלצורך התחשיב  .2.3

 

 אנשי קשר .3

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם __________  מכבי ממנה בזה את .3.1
 זה.

 להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה.__________ הזוכה ממנה בזה את  .3.2

, יהיה זמין לכל פניה מצד /מוצרהנוגעת לשירותנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה  .3.3
 י מכבי.יד-לידרש לכך עימכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם 

 

 התקשרותתקופת ה .1

שתחילתה ביום  ,שנתיים תהא לתקופה של ,המערכותההתקשרות עם הזוכה לגבי רכישת  .4.1
  .("שרותההתק"תקופת ו/או  "תקופת ההתקשרות" :)להלן ______

 שנתייםתקופות נוספות בנות  שתי-למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב .4.2
"תקופות )להלן:  ההסכםותנאי  הוראות יתרתוך שמירה על כל כל אחת, בתנאים זהים, 

 (.האופציה"

ומועד  זוכהלמען הסר ספק תקופת האחריות של כל מערכת תימשך בהתאם להצעת ה .4.3
 השתלתה.

 

 הזוכה לעניין מתן השירותוהצהרות ויות התחייב .5

(, וכי "היצרן" )להלן: הזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו סוכן מורשה של חברת _________ .5.1
 הסכם הרשאתו מאת היצרן יהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות.

דפיברילטורים מושתלים למבוטחי הזוכה מצהיר, כי הוא רשאי לשווק בישראל, מטעם היצרן,  .5.2
ירותי תמיכה מקצועית וביקורות טכניות למערכות הנ"ל, לפי המפורט בהסכם זה על , שמכבי

 נספחיו.

שירות ההמערכות, הציוד, ולספק למכבי את  , בכל תקופת ההתקשרות,הזוכה מתחייב .5.3
ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים  ,ובהצעתו מפרטלמערכות בהתאם למפורט בהסכם זה, ב

 ובמסמכי המכרז.  ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה
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יפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו, מכל סיבה שהיא, אם הזוכה מתחייב, כי  .5.4
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 

 לו את כל המידע הטכני הדרוש.ולמסור 

הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות,  .5.5
 בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

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

 

  םהדפיברילטורי המוצריםאספקת  ..

יספק המכשירים והאלקטרודות, על כל רכיביהם, ישירות לבית החולים בו תתבצע  זוכהה .6.1
 ההשתלה, בתיאום עם בית החולים והרופא המנתח.

 יחתים את הרופא המנתח על תעודת המשלוח בעת אספקת המערכת. זוכהה .6.2

   .אספקהו הובלהעלויות כולל  'בהנקוב בנספח  המחיר .6.3

 

  שרות ואחריות .7

. תקופת האחריות לפחות( שנים 5)כאמור בהצעתו כוללת ייב לתקופת אחריות מתחהזוכה  .7.1
 (."הכוללת "תקופת האחריות )להלן: ההשתלהתחל ממועד 

הא אחראי שהמכשירים שיסופקו על ידו, על כל רכיביהם, יהיו תקינים ויפעלו בצורה זוכה יה .7.2
 שוטפת ותקינה ללא הפרעה או מגבלה כלשהן. 

במידת מתחייב לספק מערכת חלופית חדשה ללא תמורה  זוכהה, ללתבתקופת האחריות הכו .7.3
 הצורך.

אלקטרודות, למעט במקרה ערכת ובכלל זה סוללות והאחריות הינה כוללת ותכסה כל כשל במ .7.4
 של זיהום.  

מתחייב לדווח למכבי, בהקדם וללא דיחוי, על כל בעיה שתתגלה באיכות המכשירים  זוכהה .7.5
למכבי את שמות המושתלים שעלולים להיפגע כתוצאה מהבעיה. ו/או האלקטרודות ולהעביר 

ו/או משרד  CEו/או  FDA-של ה recallמתחייב להיענות במיידית ועל חשבונו לכל  זוכהה
 המערכת או חלקה הבריאות ו/או היצרן  לגבי המערכות ורכיביהן. במקרה ותידרש החלפה של 

ולים קרי, עלויות אשפוז כירורגי ככל שידרש, על חשבונו, כולל עלויות בית הח זוכהיבצע זאת ה
 בהתאם לתעריף משרד הבריאות.

ינהל רשימה מסודרת של שמות המושתלים, סוג המכשיר המושתל, דגם המכשיר, מס'  זוכהה .7.6
 פי דרישתה.-סידורי של המכשיר וסוג האלקטרודות ויציגה בפני מכבי, על

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

 

 התמורה ותנאי תשלום .8

ידה בכמות פי מכפלת התעריף ליח-בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועלמכבי תשלם לזוכה  .8.1
ידי מכבי -בי, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם עלי נציג מכיד-לשניתנה בפועל ושאושרה עהיחידה 

 (."התמורה" חוק )להלן:כנגד הוצאת חשבונית מס כזוכה ל

וכוללת את כל התשלומים וההוצאות הכרוכים  ,מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת .8.2
לכל תמורה נוספת יהא זכאי לא והזוכה השירותים המקצועיים ו/או המוצרים,  /אספקתבמתן

 מעבר לתמורה.

משווקים למכבי שמורה הזכות לקבל בכל תקופת ההסכם את הדגמים המתקדמים ביותר, ה .8.3
 ., באותם תנאים ובאותם מחיריםזוכהע"י ה

כפי שידרש על ידי הגורם המשתיל ולשיקול דעתו הבלעדי, ידרש לשלב  –היה ולצורך השתלה  .8.4
יספקה ללא עלות או שמכבי תרכוש את  זוכהפריט / אביזר )כגון אלקטרודה( מספק אחר, ה

 עלות האביזר.בגובה  זוכהאותו אביזר מהספק האחר ותפחית את התמורה מה
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 . ההשתלהפי שער החליפין היציג ביום -עליתורגם לש"ח הנקוב במט"ח התעריף ליחידה  .8.5

 .ללא אלקטרודות, עם/ICD  /CRTD - בהתאם למוצר המושתלהתמורה תשולם  .8.6

 תנאי תשלום .8.7

 66יום )תום חודש + ( שישה)שישים ו 66 + התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף .8.7.1
ידי נציג -ותאושר עלי הזוכה יד-לפי חשבונית שתוגש ע-ל, עיום( ממועד הפעילות

 מכבי. 

אם . הפעילותימים מתום חודש  )חמש עשרה( 15 -החשבונית תוגש לא יאוחר מ .8.7.2
 ידחה בהתאמה.ימועד זה, אזי התשלום  תוגש לאחר

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבונית, בין אם לפני תשלומה ובין אם  .8.8
טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו לאחריו, 

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

 'בנספח בטופס ההצעה  זוכההמחירים יוצמדו באחת מהדרכים המפורטות להלן, כפי שבחר ה
 למסמכי המכרז:

אירו / לירה סטרלינג /  דולרול להיות מטבע ההצעה יכ -למט"ח  111%ההצמדה  .8.8.1
/USD  הצעת הספק:/ יין יפני / פרנק שוויצרי .  ___________.  

, ובחר בהצמדה יבחר להגיש את הצעתו בש"ח זוכהאם ה - הצמדה משולבת .8.8.2
 -למט"ח  71%-למדד המחירים לצרכן ו 31%הצמדה  שנהתבוצע אחת ל - משולבת

שחל במדד המחירים לצרכן ובמטבע ההצמדה תחושב לפי השינוי המשוקלל 
ההצמדה הנבחר בין תחילת התקופה לסופה. המדד והשער אליו בוצעה ההצמדה 
יהוו את מדדי הבסיס לחישוב ההצמדה הבאה. מדדי הבסיס לחישוב ההצמדה 

מדד  :הראשונה יהיו המדדים הידועים ביום הגשת ההצעה ואשר עמדו על
מטבע ההצמדה _______, שער  בגין חודש__________, לצרכן םמחיריה

_______. 

מערכת ניטור מרחוק במחיר של _______  זוכהלמכבי שמורה הזכות בכל עת לרכוש מה .8.9
 .(חי ביום ההצעה"או שווה ערך מט מע"מ₪ +  2111סימום ק)מ

 

 אחריות .9

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או  .9.1
יגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או י, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שהפסד

דפיברילטורים מושתלים  אספקתעקב ו/או בקשר עם  ,למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו
 כמפורט ומוגדר בהסכם זה.  ,למבוטחי מכבי

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

פי הסכם זה או -ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, עלכתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה 
 פי כל דין.-על

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

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

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

 בכל דרך אחרת.מהזוכה  

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  .9.5
פי ההסכם. למעלה מן הצורך -ו עלחסים לשירותים הניתנים על ידההוראות והתקנים המתיי

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

 וו קבלני המשנה שלו/א ו ו/או שליחיו ו/או משמשיוכל עובדישהזוכה, האמור לעיל, באופן 
, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או במתן השירותיםועובדיהם שיועסקו 

 .פי החוק הנ"ל-זכאים לכל הזכויות שעלההתקשרות יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  ,זמני
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לפי הזוכה אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו,וראות ה .9.6
מאחריות כלשהי בגין את הזוכה ואין בהן כדי לשחרר  ,פי כל דין-ו/או עלההסכם 

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

 

 ביטוח .11

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו/או על-עלהזוכה גרוע מאחריות ומהתחייבות מבלי ל .11.1
לערוך ולקיים על הזוכה ן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הסכם זה או ממועד תחילת מת

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

פי ההסכם, -פת ההתקשרות עלוזאת למשך כל תקו (,"הביטוחים"ו/או  "זוכה"ביטוחי ה
לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה 

 (שלוש) 3-נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך לא פחות מ
 שנים מתום תקופת ההתקשרות.

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

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, הזוכה  .11.2
חודשנה תהזוכה לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי 

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

 .הזוכהמקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 

לפני יום  14 -, לא יאוחר ממכבילהמציא להזוכה מתחייב  מכבי,ללא צורך בכל דרישה מצד  .11.3
כאמור לעיל הזוכה אישור בדבר עריכת ביטוחי  ,פי הסכם זה-מועד תחילת מתן השירותים על

מצהיר, כי הזוכה בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. 
דין על ידי המבטח הינו תנאי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כ

מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו 
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-הזוכה עלשל 

כדי לצמצם או לגרוע בצורה הזוכה ידי -כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על בהקשר זה מובהר, .11.4
הזוכה להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את  כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם
פי -הזוכה אחראי לו עלבגין כל נזק שאו מי מטעמה ו/מכבי מחובתו לשפות ו/או לפצות את 

 פי כל דין.-הסכם זה ו/או על

תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב הזוכה ככל שתקופת ביטוחי  .11.5
לעיל בגין הארכת תוקפו  11.3 אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  מכבילהפקיד בידי הזוכה 

 פי ההסכם.-קופת ההתקשרות עללתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל ת

להתאימם לערך הנקוב בש"ח הזוכה היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על כי  ,מובהר
 ום חידוש עריכת הביטוח.בהתאם לשער הידוע בי

 11.3 ו/או  11.3 כנדרש בסעיפים הזוכה ידי -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .11.6
עיכוב כל תשלום המגיע , בין היתר, במכבילעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את 

 לפי הסכם זה.זוכה ל

-לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"אכבי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למ
1971. 

הזוכה ידי -אישור עריכת הביטוחים שיומצא על , לבדוק אתת, אך לא חייבתהא רשאימכבי ת .11.7
/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון וכאמור לעיל, והזוכה 

מצהיר הזוכה . זה 11 סעיף פי -נשוא האישור להתחייבויותיו עלמנת להתאים את הביטוחים 
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי כי זכויות  ,ומתחייב

א אישור עריכת הביטוחים, וכל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשה מכבי ו/או מי מטעמ
טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

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

, וכי מכביידי -נם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלעל פיו הי ,יכללו תנאי מפורשהזוכה ביטוחי  .11.8
. כמו כן, יתחייב המבטח מכביהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

דואר רשום לידי אלא אם תימסר הודעה בכתב ב ,שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה
 יום מראש.)שלושים(  31לפחות מכבי 
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, לרבות אי מתן הזוכהלפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על  ,יכללו סעיףהזוכה ביטוחי  .11.9
של , לא יפגעו בזכויותיה הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות

 לקבלת שיפוי. מכבי 

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

מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מכבי ו/או מי מטעמה 
תכלולנה , ערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(כי ככל ש ,מתחייב זוכהבכוונת זדון. ה

)אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת מכבי ומי מטעמה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי 
 פי הפוליסות.-, והזוכה מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו עלזדון(

תים נשוא כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירו ,מתחייבהזוכה  .11.11
הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך  ,חוזה זה

זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת  11 סעיף ולקיים את הביטוחים המפורטים ב
זה. לחלופין, רשאי  11 סעיף המוגדר בפי -הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר עלהתקשרותם עם 

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

לא יהיו  ,, למעט ביטוח אחריות מקצועיתהזוכהמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  .11.12
 כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.נחותים מהנוסח הידוע 

 

 רישיונות והיתרים .11

 מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/אוהזוכה  .11.1
פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב -היתרים ו/או הרשיונות הדרושים עלה

יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא,  לגרום לכך שכל הנ"ל
 .תקשרותבמשך כל תקופת הה

כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר למכשיר/מערכת,  ,הזוכה מתחייב להמציא למכבי אישור .11.2
חודשים )שלושה(  3תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 

 טרם הפעלת השרות נשוא הסכם זה.  על ההסכם, ובכל מקרהממועד החתימה 

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

 

 מועסקי הזוכה .11

הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך  .12.1
סקו יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועיולא  ,כעובדיו או שלוחיו

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

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם  .12.2
 החלים עליו.

ו הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/א .12.3
יגרם להם בעת מתן השירות או יבקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש ש

 בכל פעילות הקשורה למתן השירות. 

פי ההסכם, וכי כל -כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על ,כן מצהיר הזוכה .12.4
שהתמנה על ידם ו/או פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי -זכות שניתנת על

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

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

 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-התקשרות על

כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך  ,הזוכה מתחייב .12.5
כבי בעניין כלשהו או את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מ

 למטרה כלשהי.

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

 העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.
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י המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של סעיף זה, על כל סעיפ
 ההסכם.

 

 ופרסום שמירת סודיות .13

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

 או לאחר סיומה. , לפני תחילתהתקשרותאו מתן השירות, תוך תקופת הה

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

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

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

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .11

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

אחוז  61%שיזכה בכ  זוכהל₪  311,111 שלבסך , ("ערבות הביצוע"להסכם זה )להלן: 
שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם   ,האחרים זוכיםלכל אחד מה₪  111,111-מהפעילות ו
 .התקשרותיום לאחר תום תקופת ה)מאה ועשרים(  121וכלה בתום 

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

או לדרוש הביצוע תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות  -פי ההסכם -מילוי התחייבויותיו על
והזוכה סיים לפצות את  תיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרותלתקופה שה הארכה נוספת של

 .הביצועתחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות  ,מכבי כאמור

ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את  פי-ו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו עלבכל מקרה ב .14.3
, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, הביצוע ערבות

 משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.שא ומתן וררות, למלב

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

או כל הביצוע את ערבות מימשה י )שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכב 7תוך 
 .מתוכהסכום 

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

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

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

 

 הפרת הסכם .15

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

בנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה או מי  .15.2
ופן אחר, והליכים יסול עסקים באחמטעמו שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או 

 יום.)שלושים(  31אלו לא בוטלו תוך 

 - תהא מכבי רשאית ,הסכם הפרה יסודיתהפר הזוכה את ה .15.3

 לבטל את ההסכם לאלתר; או .15.3.1
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לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  .15.3.2
יב ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחי)שלושה(  3ההתחייבות תוך 

נגרמו ו/או בזה למלא אחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש
 .הקיום כאמור-כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי מכביייגרמו לש

ם הזוכה למכבי פיצויילעיל, ישלם  13.3 בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  .15.4
, וזאת בגין לשאר הזוכים₪  111,111-מהפעילות ו 61%-לזוכה ב₪  311,111מוסכמים בסך 

הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי 
שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל 

 פי כל דין.-פה אחרים ו/או נוספים עלד או תרומהזוכה כל סע

הפר הזוכה את ההסכם הפרה ו/או  ,לעיל 13.3.2 לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  .15.5
ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את  ,שאינה יסודית

ות ו/או ההתחייבות, כפי קן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראההתחייבות והזוכה לא תי
לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל  ,ידי מכבי-שנדרש על

ידי מתן הודעה על כך בכתב, והזוכה יהא -קיומו, וזאת על-את ההסכם מחמת הפרתו או אי
₪  111,111-מהפעילות ו 61%-לזוכה ב₪  311,111 חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך

וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי  ,לשאר הזוכים
אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע  הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה.

 פי כל דין.-ד או תרופה אחרים ו/או נוספים עלמזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סע

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר  .15.6
עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה 

 יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

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

 

 הסבת ההסכםאיסור  ..1

פי ההסכם או -כויותיו עלזהזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את  .16.1
 , אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.את החובות הנובעות ממנו

ראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להו .16.2
 וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .16.3

פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .16.4
עניין" בו -הינה "בעלמכבי שגוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או 

 . 1968 –עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -כהגדרתו של "בעל

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. .16.5

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

 

 זכות קיזוז .17

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

 

 העדר בלעדיות .18

את  /למכורידי מכבי לספק-תנה לו עליהזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שנ
אינה הרשאה בלעדית, וכי מכבי תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם לאחרים להפעיל  /המוצר/יםשירותה

 ולקיים שירות דומה ו/או מקביל עבור מכבי. 

 

 ויתור בכתב .19

 לפיו, אלא בכתב. הצדדיםאין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות  .19.1
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במקרה מסוים לא תשמש  הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם .19.2
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

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

 

 סמכות שיפוט .11

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

 

 ומתן הודעות כתובות הצדדים .11

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

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

 
 
 
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 

 
 
 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 

 
 

     



 נספח להסכם

 תאריך: _____________

 לכבוד

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

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 אישור עריכת ביטוחיםהנדון: 

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

כם בקשר עם מתן שירותי _______________________ וכן כל השירותים הנלווים כמפורט וכמוגדר בהס

 " השירותיםשנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: "

 "(.תקופת הביטוח"( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימת ביום _______ )להלן: "ההסכם" -ו

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 1981 -חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם  )נוסח חדש( ו/או על פי

₪  6,111,111נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של  
ה לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה במקר₪  21,111,111לאירוע ובסה"כ 

 ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הספק.

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 ₪   6,111,111תן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של ו/או במסגרת מ
ובסה"כ לתקופת הביטוח. שם המבוטח בפוליסה יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי 

בור כל הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד ע
אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש 

 באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק.

בקשר עם  , לרבות נזק גרר, 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 ישירות  טוח.הבילתקופת  כלתביעה ובסה"₪  8,111,111של אחריות 
מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה רלוונטי רק כאשר מתבצעת גם עבודה )כגון 

למעשי  הבשל אחריותמכבי ת לשפות אורחב מהביטוח כאמור קנה ולא רק אספקת מוצרים(. הרכבה, הת
הספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב ו/או מחדלי 

המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 
רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק  תחולה. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת וטחהמב

 .ההסכם, אך לא לפני ___________החלה בטרם נחתם  זאתשבנדון, גם אם פעילות  השירותיםבקשר עם 
 גילוי תקופת תחול בפוליסה כי מוסכם, כלשהי מסיבה יחודש לא או יבוטל בחברתנו שהביטוח במקרה

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

הפוליסה מורחבת . לעניין סעיף זה הגדרת המוצרים על פי הביטוח תקופת במהלך ההודעה נמסרה עליו
לכלול גם: הדרכה, תמיכה מקצועית, שירותי תחזוקה, ועדכוני תוכנה )לפי העניין, וככל שרלונטי(. הביטוח 

 ₪   111,111עד לסך  recall-מורחב לכלול כיסוי ל

המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה  - ביטוח אחריות מקצועית .4
ות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל הפועלים מקצועית ו/או טע

 מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות של
לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או ₪  4,111,111

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

הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים, אבדן שימוש, איחור או עיכוב 
במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו בביצוע השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה 

 בתום לב.  כן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של הספק בגין אי יושר עובדים.
הננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הספק למכבי לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח 

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

חודשים נוספים מהמועד בו פג  6מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 
בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי  תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע

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

 הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  .5

במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו/או מי בביטוחים המפורטים לעיל מצוין  .6
 מטעמה וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי מטעמה.

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח  .7
 יום מראש. 31ה על כך בדואר רשום מבלי שניתנה למכבי הודע

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, )למעט בטוח אחריות מקצועית( לא יהיו נחותים מהנוסח  .8
 הידוע כ"ביט" במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

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

         

 בכבוד רב   

 

 ___________חברה לביטוח בע"מ

 על ידי ____________________

 )שם החותם ותפקידו(          

 

 



 נספח להסכם

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 

 נומיתונוסח כללי של ערבות בנקאית אוט

 

 לכבוד

 227/99מאנית מס' ועותמכבי שירותי בריאות אגודה 

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

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

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

 .למבוטחי מכבי דפיברילטורים מושתלים אספקתל  111/2112מס' פומבי רגיל מכרז 

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

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

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

כי המדד החדש  ,("המדד החדש" :פני התשלום על פי ערבות זו )להלןאם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה ל

(  "המדד היסודי" :דות )להלןנקו ____ :היינו, עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______

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

 (."סכום הערבות המוגדל"

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

 

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

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

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

 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל . 

 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  

 בכבוד רב,

 

 __________שם הבנק:

 __________שם הסניף:



 ב'נספח 

 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 
  11121111 מס'פומבי רגיל טופס הצעה למכרז  הנדון:

 
 ________________________________אגיד המציע: הת

 
 ___________________________________________________: תהמוצע מערכתהשם 

 
 ________________________________________________________פירוט הציוד הנלווה  המוצע: 

 
 ___תוצרת:__________________________  דגם: _______________

 
 ____________________הערות: _____________________________________________________

 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

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

 
 ,אמור בהם ולכל תנאי ההתקשרותקראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל ה

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

 

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

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

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

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

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

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

 
אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא  1.5

ימים מהמועד האחרון )תשעים(  91לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 
במשך כל תקופת ההתקשרות לפי  –ת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז שנקבע להגש

  ההסכם.

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

 במכרז.

 
, יצרי/ יין יפני / פרנק שוו  USDאירו / לירה סטרלינג //  דולר/  ש"ח -המחירים בהצעה נקובים ב 1.7

 לא כולל מע"מ.

 

נכון ליום של מטבע ההצעה  היציגהחליפין ידוע לנו, כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער 
 האחרון להגשת ההצעות למכרז.
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 :להלן הצעתנו .1
 

אומדן  מוצע דגם סוג פריט
כמות 
 שנתית

עלות 
ליחידה 

לפני 
 מע"מ

מטבע 
 ההצעה

מספר 
שנות 

אחריות 
מלאות 

)מינימום 
 שנים( 5

 דפיברילטור + - ICDערכת 
 * אלקטרודות

 88    

    15  ** בלבד דפיברילטור  -  ICDערכת 

 דפיברילטור + - CRTDערכת 
 * אלקטרודות

 117    

 בלבד דפיברילטור - CRTDערכת 
** 

 71    

 
 אומדן השתלות ראשוניות *

 אומדן השתלות שניוניות **
 
 
 

 ***לא לשקלול 

עלות  דגם מוצע סוג פריט
ליחידה 

לפני 
 מע"מ

מטבע 
 ההצעה

מספר 
שנות 

אחריות 
 מלאות 

 - MRIמערכת המאפשרת כניסה לבדיקת 
  דפיברילטור +אלקטרודות -  ICDערכת 

    

 - MRIמערכת המאפשרת כניסה לבדיקת 
 דפיברילטור +אלקטרודות -  CRTDערכת 

    

₪  2111מכסימום  -מערכת ניטור מרחוק
 ביום ההצעה.או שווה ערך מטח"י 

    

 
 .מחיר פריטים אלו לא ישוקלל עם מחיר הפריטים האחרים לצורך קביעת דרוג המציעים *** 

 
 

 :הערות
 המחירים תקפים ללא קשר לנתח הכמותי בו יזכה הספק. .1

הצמדה: להלן אפשרויות ההצמדה לבחירת הספק. מנגנון ההצמדה כמפורט בהסכם, יש לבחור  .1
 האפשרות המבוקשת:

 אירו 2 לירה סטרלינג דולר 2מטבע ההצעה יכול להיות  -למט"ח  111%ההצמדה  -א' אפשרות
2USD  .2 יין יפני 2 פרנק שוויצרי 
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 'הצמדה אחת לשנה אם הספק יבחר להגיש את הצעתו בש"ח ,  -הצמדה משולבת -אפשרות ב
יפני 2 2 יין   USDאירו 2 לירה סטרלינג 2דולר2 : למט"ח  71%-למדד המחירים לצרכן ו 31%

 .[יש לציין סוג המטבע]____________  - פרנק שוויצרי
יוצעו הדגמים החדשים ביותר. בכל תקופת ההסכם מכבי זכאית לרכוש באותם תנאים את  .3

 .הדגמים החדשים ביותר באותם התנאים

רודות אלו לא אלקטיש להציע את רשימת כל האלקטרודות שמשווקות ע"י הספק,  –אלקטרודות  .1
 רת הספק.ילשקלול בבח

. מכבי אינה מחוייבת לכמות זו או לכל כמות 1111אומדן כמות מתבסס על כמויות שנרכשו בשנת  .5
 שניוניות. 123-הינן השתלות ראשוניות ו 123אחרת. החלוקה נעשתה תחת הנחה כי 

 ובכלל זה כ"א ואחריות. ערכה כוללת כל הדרוש לצורך השתלההה ..
 אחרי הנקודה.עד שתי ספרות  צעת מחירהניתן להגיש  .7

אומדן  -CRTDו  ICD -יהר, זאת בכל קטגו'חד לשכתי 2 דו לשכתי וכו -המחיר תקף לכל הסוגים .8
 המחירים כוללים את כל סוגי האלקטרודות. התפלגות בלתי מחייב כמפורט בהמשך.

 

 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

  :רשומים מטה צורפו להצעתךשהמסמכים ה X-יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים. נא וודא וסמן ב

 אישור תאגיד. ]   [

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

 על היקף פעילות כספית.אה חשבון אישור רו ]   [

 .)אם המציע אינו יצרן( המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץ אישור יצרן ]   [

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

 .' למכרזדנספח  – ערבות בנקאית ]   [

 ' למסמכי המכרז.הנספח  -רך דין תצהיר עשוי בפני עו ]   [

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

 בדבר מורשי חתימה בחברה. אה חשבוןרו /רך דין אישור עו ]   [

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי. ]   [

 כשהוא מלא וחתום. -' גנספח  -טופס פרטי המציע  ]   [

אמ"ר  לקבלת משרד הבריאות לדגם המוצע או אישור על היותו מצוי בהליכי רישום - אישור אמ"ר ]   [
 במידה ויש.

 
 

 ____________________ חתימה:  ____________________ השם המלא:
 

 ____________________חותמת:  ________________________ תפקיד:
 

 __________________ טלפון: ________________________ כתובת:
 

 __________________________ :דואר אלקטרוני _____________________ תאגיד: 'מס

 



 ג'נספח 

 טופס פרטי המציע
 

  בסוף הטופס. 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:
1.  

2.  

 

 
 
 תיאור כללי של המציע  .1
 

 

 

 

 

 
 
 כוח אדם .3
 

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
 
 

 ב. מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע: 
 
 

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

 
 

______________________________               ______________________________ 
 

______________________________                 _____________________________ 
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 ניסיון קודם ולקוחות  .1
 

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

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

 נות:ות פעילות כנ"ל, שנמכרו על ידי המציע בשנתיים האחרמספר כולל של מערכו
 
 

 שמות הרוכשים המפורטים להלן:
 
1                 ___________________________ .2____________________________ . 
 
3                 ___________________________ .4____________________________ . 
 
5________ .                   __________________6____________________________ . 
 
 
 
 
להם אנו מספקים בשנים האחרונות  2 להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו .5

 באופן סדיר)___________( 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 השירות: תקופת מתן
 

 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
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 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 

 

 ____________________  חותמת: ________________________ מת המציע:חתי        

 
 ______________________תאריך: 

 
 



 ד'נספח 

 כתב ערבות הגשה
 

 לכבוד 
 מכבי שירותי בריאות

 27רחוב המרד 
 תל אביב

 
               כתב ערבות מספר __________  הנדון: 

 
 

זה אנו ערבים , ( _______________________קש""המבלבקשת _________________________ )להלן: 

 מס'רגיל פומבי מכרז  אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם₪,  111,111של  כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

 .דפיברילטורים מושתלים למבוטחי מכבילאספקת  ,111/2112

 

בכתב, מבלי שתהיו חייבים  ימים מתאריך דרישתכם הראשונה (עשרה) 11אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

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

 

 ועד בכלל. 7.11.2112ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

 
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
 
 

 _______________ _____________________ ______________________ 
 כתובת הבנק  שם הבנק מספר הסניף 

 
 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 
 
 

 _____________  ___________________  __________________________ 
 חתימה וחותמת  שם מלא תאריך 

 
 



 ה'נספח 

 ר  י  ה  צ  ת
 
 
 

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

 
 

( "החברה"________________ )להלן: _____כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ___תצהירי זה ניתן  .1
 .מכבידפיברילטורים מושתלים למבוטחי לאספקת  ,111/2112רגיל  למכרז פומבי

 ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה. ,משמש בתפקיד _________________ בחברההנני  .2

 החברה מסוגלת לספק למכבי בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר. .3

 שנים. 5למערכות המוצעת על ידו אחריות כוללת, כהגדרתה במכרז, של לפחות  .4

קה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או המערכות מהתוצרת המוצעות  על ידו נמכרו בישראל ו/או צפון אמרי .5
 .2119-2111יח' בין השנים  511רליה בכמות מצטברת של לפחות טאוס

דפיברילטורים  באספקת ,(2111-2111בישראל בשנתיים האחרונות )נסיון מוכח  תבעל החברה הינה .6
בישראל בשנתיים , או שעומד לרשותה צוות מיומן, בעל נסיון מוכח וכל השירותים הכרוכים בכךמושתלים  
 (, המסוגל לתמוך בפעולת ההשתלה. 2111-2111האחרונות )

 111( בהיקף של לפחות 2111-2111הדפיברילטורים מהתוצרת המוצעת נמכרו בישראל בשנתיים האחרונות ) .7
 . ]נא למחוק את הסעיף אם לא ניתן להצהיר הנ"ל[ יחידות

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.  .8

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 

 אישור

 

__________ במשרדי ברחוב  ,עו"ד,________________הופיע בפני _ __________כי ביום  ,הנני מאשר בזה

 ,מספר ______________זהות  ידי תעודת עצמו על ההישז ,_______________ _________, מר________

אישר את  - ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן

 .בפני נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה

 

 

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                                                     

 

 



 

 
21 

 נספח ו'

 הנחיות עבודה מול תיבת המכרזים האלקטרונית

ית. כאמור, במסגרת שלב א' למכרז, על המציעים להגיש הצעותיהם לתיבת המכרזים האלקטרונ

יקיים הדרכה למציעים הפוטנציאליים בהגשת הצעות לתיבה  ESVצוות התמיכה של חברת 

 האלקטרונית.

 מפורטות להלן ההנחיות הטכניות להגשת הצעות לתיבת המכרזים האלקטרונית:  

 בטרם קבלת הדרכה ועבודה על המערכת יידרש המציע: .1

 לוודא קשר תקין לאינטרנט.  .א

כרטיס חכם המונפק ע"י אחד מהגורמים המאושרים להיות בעל קורא כרטיסים ו .ב

Comsign   (http://www.comsign.co.il/ )חברת  –להנפקה ע"י משרד המשפטים 

בכרטיסים (. ניתן להשתמש /http://personalid.co.il) personalIDו/או חברת 
, למטרות אחרות כגון דיווח למס הכנסה בתאום מראש עם צוות מציעשהונפקו ל

 התמיכה. 
אותו הכרטיס ישמש הן להגשת ההצעות לתיבת המכרזים האלקטרונית והן יובהר כי 

 לצרכי הכניסה לזירת התיחור המקוון. 
ות בהקדם כרטיס חכם לפנמציעים שאין ברשותם כדי לעמוד בלוחות הזמנים, מומלץ ל

להנפקת הכרטיס.  כל העלויות, ככל שקיימות,  בגין הכרטיס וקורא הכרטיסים חלות 
 על המציע.

להיכנס לכתובת לצורך התקנת מודול התוכנה יש  .ג

https://etender.evision.co.il/app/publish.htm ור "וללחוץ על כפתInstall." 

הכניסה לתוכנה תבוצע באמצעות כרטיס חכם וסיסמת הכרטיס החכם כפי שהוגדרה  .ד
 בעת קבלת הכרטיס. 

הכניסה לתיבה האלקטרונית מבוצעת באמצעות מודול התוכנה שהותקן כשהוא מחובר  .2
 לאינטרנט. 

  11:11בשעה  32721111תיבת המכרזים האלקטרונית תפתח להגשת הצעות החל מיום  .3
 .11:11בשעה  92721111יום ינעל בות

 קישור כניסה לתיבת המכרזים של מכרז זה יופיע בדף הבית של התוכנה, ברשימת .1
 המכרזים.

אפשר הוספת צרופות למענה )"ההצעה"( והזנת הצעת המחיר תחלון המכרז לחיצה על  .5
 בטבלה ייעודית.

לנספח ב'   3סעיף  הוספת צרופה )קובץ המסמכים הנדרש להגשה לפישם : לניהול צרופות .6

, TIFקבצים סרוקים בפורמט סטנדרטי בין אם כקבצי מקור ובין אם כ –למסמכי המכרז( 

PDF  אוJPG )ץ על כפתור "הוסף"ולחיש ל ,)שהינם התוצרים הרגילים של מכונות הסריקה, 
להוסיף כפתור זה מאפשר בחלקו הימני התחתון של החלון. שנמצא באזור "צרופות במכרז" 

 . ורפור צרופות שצולהסי

   המערכת לא בודקת את תוכן המסמך ואת התאמתו לדרישות המכרז.שים לב: 

חלונית המציגה את רשימת  יש המכרז : בחלק העליון הימני של חלוןהגשת הצעת המחיר .7
. המחיר לכל אחד מהפריטיםהפריטים עליהם נדרשת הגשת הצעת המחיר. יש להזין מחיר 

 חת. הינו מחיר בגין יחידה א

 הגיש את ההצעה במספר שלבים תוך שמירה של כל שלב ושלב. : ניתן לעבודה בהמשכים .8
יש אולם לשם כך  שמירה זו מתבצעת על המחשב באותו זמן ואינה נשלחת למחשב המרכזי

 להמשיך לעבוד על אותו המחשב.

דרש המציע להזין ההצעה יי –באם המחשב התקלקל או שנמחק קובץ ההצעה  :הערה

 מחדש.

http://www.comsign.co.il/
http://personalid.co.il/
https://etender.evision.co.il/app/publish.htm
https://etender.evision.co.il/app/publish.htm
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סיום צירוף כל קבצי המסמכים והזנת המחירים בטבלת הצעת  עם :הגשת הצעה סופית .9
יש ללחוץ על כפתור "הגש הצעה". לאחר מכן, יפתח חלון אשר במסגרתו יתבקש  המחיר,
רשימת להגיש את ההצעה. משניתן האישור, יפתח חלון סיכום המציג הן את  לכוונהאישור 

המסמכים שהוגשה בפועל, לרבות סך כל היקף  המסמכים שיש להגיש והן את רשימת
 ההצעה הכספית.

 ל הכרטיס החכם.שלהזין את סיסמת החתימה ו כפתור "חתום" לסיום ההליך יש ללחוץ על
שמור יש להדפיס ולבתחתית חלון החתימה תופיע אסמכתא לאישור שליחת המענה. 

 .אסמכתא זו

ל המחשב האישי לשמירת עותק לאחר ההגשה תיפתח האפשרות לבחור מחיצה )ספריה( ע .11
אין לשנות את שם הקובץ, שם זה הינו חד ערכי חתום )אך לא מוצפן( של ההצעה שהוגשה. 

ויאפשר בעתיד שימוש יחד עם העותק החתום כראיה באם תיווצר תקלה בקריאת 
 . הקבצים

למחשב הראשי בצורה חותמת, מצפינה ושולחת את ההצעה הסופית שהוגשה  המערכת .11
ושאינה ניתנת לצפייה ע"י אף גורם לפני הגיע מועד פתיחת התיבה ע"י וועדת מוצפנת 

 המכרזים ו/או מורשי הפתיחה מטעמה. 

יובהר כי היות שהמערכת שומרת על חיסיון מוחלט של מגישי אותו מציע: מריבוי הצעות  .11
הצעות ע"י מספר ההצעות למכרז עד לשלב פתיחת תיבת המכרזים, אין היא מונעת הגשת 

ועדת המכרזים של מכבי תחליט כיצד לנהוג במקרה בו במועד פתיחת תיבת ותו מציע. א
ההצעות ימצאו מספר הצעות מאותו מציע. ככלל תילקח בחשבון ההצעה שהוגשה אחרונה. 
לפיכך, באם מציע הגיש יותר מהצעה אחת למכרז, מכל סיבה שהיא, עליו לדאוג כי כל 

הכוללת את כל מסמכי המכרז והמסמכים  הצעה שתוגש על ידו תהיה הצעה מלאה
הדרושים לשם עמידה בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ולא להגיש הצעה רק ביחס 

 לפריטים אותם רצה לעדכן.   

בדבר אופן הגשת הצעות לתיבה באמצעות קישור באינטרנט וטלפונית, הדרכה   .13
 והליך תחרותי מדומה:האלקטרונית 

החל משעה  27/6/2112 ה לתיבה האלקטרונית תערך ביוםהדרכה בדבר אופן הגשת הצע .א
11:11. 

 מועד שימסר למציעים, בכתב, ע"י מכבי.הדרכה לעניין הליך תחרותי מדומה תיערך ב .ב

תכלול מעבר על הפורמט, חוקי ההליך וההדרכה תבוצע באמצעות קישור באינטרנט  .ג
 .+972-2-651-2448 -והשתתפות בהליך דמה. טלפון מוקד השרות הינו 

התיחור יובהר, כי ההשתתפות בהליך המדומה הינה חובה, וזאת בכדי להבטיח שהליך  .ד
 "בזמן אמת" יתנהל באופן תקין. דינמיה

 :   __________________________    טלפון:  _______________________נציג הספק

 

 __כתובת מייל: _______________________________________________________

 

 נייד: _________________________      פקס': ______________________________

 

 הספק מסכים למדיניות וכללי ההתנהגות המפורטים לעיל ומתחייב לפעול על פיהם.

 

 

 __________            ____________              _____________ 

 תאריך              חתימה + חותמת               שמות החותמים



 

 
31 

 נספח ז'

 הדינמיהתיחור  הליך -ב'  הגשת הצעות המחיר במסגרת שלב

 שלב התיחור  .1

תיחור דינמי הוחלט על עריכת שלב נוסף של קבלת הצעות מחיר במתכונת של הליך  1.1
מהמציעים בזמן אמת תוך מתן מקוונות דינמיות מחיר הצעות במסגרתו מתקבלות 

ע"י   ECTיתבצע דרך מערכת . התהליךהזוכה העהצה משוב מיידי ובסיומו נבחרת

 )להלן: "מערכת הניהול הדינמי"(.  ESVחברת 

 .במכרז הצעותשל האת המחיר הסופי קובע  הדינמיהליך התיחור  - מהות התיחור 1.2

 שיטת התיחור 1.3

ההליך יבוצע בשיטת "המכרז האנגלי" בו המציעים מניעים את התהליך ע"י  1.3.1
הצעה של מתחריהם. ההסבר בנספח להלן מתייחס הגשת הצעה משופרת ביחס ל

 לשיטה זו.

לשיטת "המכרז הדינמי בכל שלב בהליך התיחור מכבי שומרת על זכותה לעבור  1.3.2

המזמין  . הליך התיחור הדינמי בשיטת "המכרז היפני" מתבצע באופן בוהיפני"
 נותן הצעות מחיר בסדר יורד.( הניהול הדינמי )באמצעות מערכת

לספק את השרות באותו המחיר  נכונותו את לאשרמתמודדים כל אחד מה על
  נמוכה היא, המכרז למטבע המתורגם שלה הכולל"כ שבסה ההצעהולפרט את 

 . הנוכחית הכרוז להצעת שווה או

מציע שאינו מאשר את נכונותו תוך פרק זמן מוגדר יוצא מההליך וכך הלאה עד 
הפוך של הפרישה מההליך. היה שנותר מציע בודד. סדר הדרוג נקבע לפי הסדר ה

יקבלו המתמודדים הודעה על המעבר אליו ועל משכי הזמן  ,ויופעל הליך שכזה

 למעבר בין מדרגות המחיר ומה תהינה מדרגות אלו.

לשנות את לשלב שיטות נוספות ו/או מכבי תהיה רשאית, אך לא חייבת,  1.3.3

 בהליך התיחור הדינמי.פרמטרים השונים ה

המחיר המשוקלל של בו לכלל הפריטים באופן שע תיחור דינמי במסגרת ההליך יבוצ 1.4
 כלל הפריטים הוא זה שיקבע את מקומו של המציע בכל שלב.

 מכביהתחרותי הדינמי יתקיים במועד שייקבע על ידי  ההליך - מועד התיחור 1.3

שהצעתם נמצאה למציעים  ,ימים לפחות 7מראש בכתב  ותימסר עליו הודעה

 .כשרה

 הארכה תתרחש כאשר ספק מגישדקות לא כולל הארכות.  31ו משך התיחור הינ 1.6
במקרה  [.הדינמי דקות לפני תום מועד התיחור 3 -משפר את הצעתו ]פחות מוהצעה, 

ייעצר במצב בו  תיחור הדינמידקות. ה 3כך שתישארנה  הדינמי זה יאופס שעון התיחור
 דקות רצופות.   3לא יוגשו כלל הצעות במשך 

עלולות שלא הדינמי שניות או פחות לפני תום הליך התיחור  15הצעות שיוגשו 
 והסיכון בעניין זה הוא על המציעים.  להתקבל במערכת במועד

ונקלטה הצעה של משתתף  12:11לשעה הדינמי דוגמא: נקבעה שעת סגירת התיחור 
; נקלטה 12:11עד השעה הדינמי , יוארך משך התיחור 11:58כלשהו בשעה 

עד הדינמי  , יוארך משך התיחור11:59משתתף כלשהו בשעה הצעה נוספת של 
 וכן הלאה.  12:12השעה 
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o  במהלך שלוש הדקות הנוספות, כל הצעה שתוגש תאריך את משך התיחור

באופן אוטומטי לשלוש דקות ממועד הגשת אותה הצעה, בהתאם הדינמי 

שה לדוגמא הנזכרת לעיל. ברגע בו יחלפו שלוש הדקות האחרונות מבלי שהוג

יעבור התיחור הדינמי שוב למצב עצירה שבו  הצעה חדשה על ידי משתתף כלשהו

 יחול שוב האמור לעיל, עד סיום התיחור הדינמי.

o  חלפו שלוש דקות האחרונות לתיחור הדינמי ולא התקבלה במהלכן כל הצעה

נוספת של משתתף, יעבור התיחור הדינמי למצב של עצירה )להלן: "מצב 

 עצירה"(.

o  הכוונה להגשת הצעות נוספות תבוצע בדרך של סבב הודעות באמצעות בדיקת

 בין המזמין לבין כל המציעים.  הניהול הדינמי הדואר הפנימי של מערכת

o  היה ואחד המשתתפים הצהיר על כוונתו להגיש הצעות נוספות ולא עשה זאת

 לאפשרלא  שמורה למכבי הזכות שלא בנסיבות שקשורות בתקלה, ,בפועל

 תו בהליכים נוספים.השתתפו

 .הניהול הדינמי השעון הקובע בכל ההליך הינו השעון של שרת מערכת 1.7

 הצעות המחיר  .2

על המחיר שהגיש המציע לתיבת בהליך התיחור הדינמי יתבססו הצעות המחיר  2.1

 .כמחיר מקסימום ,לכל אחד מהפריטיםהמכרזים האלקטרונית בשלב הראשון 

זירה עד שלא יגיש הצעה אחת לפחות בהליך ספק לא יוכל לראות את ההתרחשויות ב 2.2
במועד  –א' , גם אם הציע הצעה טובה יותר מההצעה המובילה בשלב תיחור הדינמיה

הגשת ההצעות לתיבת המכרזים האלקטרונית. הצעה זו יכולה להיות זהה להצעה 
שהוגשה לתיבת המכרזים האלקטרונית או טובה ממנה )נמוכה יותר(. מרגע הגשת 

שונה, יקבל הספק חיווי על המחיר המשוקלל של המציע אשר נמצא ההצעה הרא
 במקום הראשון. לספקים לא יוצג מי המתמודדים ו/או מה כמותם.

הצעת המחיר המשוקללת תורכב מסיכום המחירים לכל פריט מוכפל בכמות היחידות  2.3

המשוערת )אומדן( לאותו הפריט מוכפל במשקל היחסי שניתן לכל פריט בהתאם 
 8.2שנות האחריות המלאות שניתנו ע"י הספק מעבר לחמש שנים כאמור בסעיף  למספר

 למסמכי המכרז. 

פריטים ובעלת  51ליחידה ממנה נדרשים ₪  2,111לדוגמא: הציע המציע מחיר של 
 שנים,  הרי שמחירה המשוקלל לאותו הפריט יהיה: 8-אחריות ל

 00222X02[*1-(8-5)*0.03=]020222*29.0=.0022. 

ההצעה משתפרת ככל  –ר, כיוון ההצעות בהליך התיחור הדינמי הינו כלפי מטה כאמו 2.4

 . שהמחיר נמוך יותר

מכבי שומרת לעצמה את הזכות בטרם ההתמחרות ו/או במהלכה לשנות את נקודת  2.3

מבט הספקים ו/או למנוע צפייה בחלק מהנתונים ו/או לאפשר צפייה גם בנתונים 
 נוספים. 

דינמי, כל הצעות המחיר יהיו בשקלים חדשים2דולר בכל שלבי הליך התיחור ה 2.6
, ללא מע"מ, כל מציע שלמיםארה"ב2אירו2לירה סטרלינג2 יין יפני2 פרנק שוויצרי 

בהתאם להעדפתו. לצורך השוואה, הסכומים המוצעים יתורגמו לשקלים חדשים על 
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 פי שערי החליפין היציגים הידועים בערב שקדם ליום התיחור הדינמי )כמפורסם

 -. )באנגלית http://www.bankisrael.gov.il/heb.shearim/index.phpבאתר 

/index.phphttp://www.bankisrael.gov.il/eng.shearim  ) 

בפריט אחד או יותר כך שהמחיר לכל פריט  בכל שלב, ניתן לשפר את הצעות המחיר 2.7

 .בפני עצמו לא יהיה גבוה ממחירו בהצעה הקודמת של אותו הספק

מציע לא יוכל לשפר הצעתו למעט בהצעת המחיר הראשונה,  -טווח שינויים בהצעות 2.8
י המינימאלי להצעה"(. לא יתקבלו )להלן: "השינו פחות ממדרגת המחיר המינימאלית

אי קבלת במערכת הניהול הדינמי ולא יאושרו הצעות שלא יקיימו תנאי זה. יובהר כי 
 הצעה עלולה למנוע את הארכת התיחור הדינמי!!

 .ש"ח 11,111 -מדרגות השינוי המינימאליות להצעת המחיר המשוקללת 

נמי שתי הצעות בעלות מחיר באם נקלטו במערכת הניהול הדי -הצעות זהות בתהליך  2.1

, ומשוב תיקלט רק ההצעה שהתקבלה ראשונה למערכת הניהול הדינמימשוקלל זהה, 

 מקוון יימסר למציע ההצעה השנייה כאמור. 

  טיפול בתקלות טכניות .3

  ESVבמקרה של תקלה טכנית, יפנה המציע בהקדם לאחד מנציגי חברת  3.1

 את התקלה בעצמו. +( אשר ינסה לפתור 2-651-2448- 972)בטלפון 

באם ישנה תקלה מהותית יעביר הנציג הטכני את המידע לנציג מכבי על מנת לבחון את  3.2

 האפשרות לעצירת הליך התיחור הדינמי.

 שונות .4

 – בלבדספקים יורשו להיכנס למערכת הניהול הדינמי באמצעות כרטיס חכם וסיסמא  4.1

ה. הסיסמא הינה סיסמת כאמור, קיום כרטיס חכם וסיסמא ייבחנו במהלך תרגול הדמ

 הכרטיס החכם כפי שהוגדרה בעת קבלת הכרטיס.

: מכבי עושה כל מאמץ לשמור על תקינות הליך התיחור הדינמי. יחד עם זאת, אחריות 4.2

מכבי אינה מתחייבת שההליך לא יופרע, יתנהל כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות 

ו בקווי התקשורת. מכבי לא לרבות תקלות בהפעלת המערכת, בחומרה בתוכנה ו/א -
בעקיפין באחריות כלשהי בכל מקרה כאמור, לרבות במקרה שבו  תישא במישרין ו/או

טכנית המונעת ממציע  הצעת מציע לא תתקבל )מכל סיבה שהיא( ו/או לכל בעיה
 מלהגיש הצעתו ו/או לעדכן אותה.

ביותר  מראש את האסטרטגיה בה ינקטו ואת המחיר הנמוךמומלץ לספקים להכין  4.3
 . התיחור הדינמי שהם מסוגלים להציע לכל פריט בהליך
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