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 מנהלה

 כללי .2

המסוגל לספק  (1)תקשר עם ספק אחד לה מעוניינת( "מכבי": שירותי בריאות )להלןמכבי  .1.1
"מערכות )להלן:  מערכת מדידה והתאמה ממוחשבת להתאמת מדרסיםמדרסים מוכנים וכן 

 (.המדידה וההתאמה"

. אומדן זה הינו הערכה בלבד0 מכבי 310111-כינו ההמדרסים המוכנים של אומדן הכמות השנתית  .1.2
 .אאינה מחויבת לכמות זו או לכמות כלשהי

אתרי מכבי ברק ידי מכבי0 הדבר ייעשה אך ו-בוטחים ייעשה עלככל שניפוק המדרסים המוכנים למ .1.3
 .גאוגרפיתבפריסה  0יבחרו על ידהי אשר 0מכביידי -מופעלים עלשאינם חיצוניים במתקנים /או ו

0 מקום מכירה בארץבכל למבוטחיה לרכוש מדרסים תאפשר מכבי מובהר0 כי  0על אף האמור לעיל
 שה בסכום מוגדר מראש כנגד קבלה עבור הרכישה.בעלות הרכימכבי תשתתף ובמקרה כאמור 

ידי -שה ו/או תביעה כלפי מכבי בקשר עם רכישת מדרסים עלילמציע אין ולא תהא טענה ו/או דר
 קים אחרים כאמור.פמסמבוטחי מכבי 

של מסמכי המכרז0 ועל גבי המדיה  נספח ג' – טופס ההצעה את הצעות המחיר יש להגיש על גבי .1.4
על ידי  המציע יגיש פלט מחשב מהמדיה המגנטית חתום. (Excel)יוגש כקובץ  2נספח ג'המגנטית 

. במקרה של מנספח ג'חלק  המהוו םהחתו פלט המדיה המגנטיתבחתימה וחותמת.  - מציעה
   המודפס.פלט ב 0 יקבע האמורהמודפס  פלט המדיההמדיה המגנטית לבין  סתירה בין

בכל אתר של מכבי ובכל מתקן חיצוני 0 כה במכרזי הזויד-להתאמה יוצבו עהמדידה והמערכות  .1.5
בבעלות הזוכה תהיינה התאמה המדידה והמכבי. מערכות אותו תאשר מכבי ידי -מופעל עלשאינו 

0 בפריסה 71-כ הינו מוערכת של מספר המערכות הנדרשותהכמות ה הבלעדית.באחריותו ובמכרז 
 ארצית.

שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם שנים. למכבי ( 3)ההתקשרות היא לתקופה של שלש  .1.6

 תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם0 בתנאים זהים. ( 2)תי שב

במכרז  0 לפי שיקול דעתה0 עם המציעיםשא ומתןמכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מ .1.7
 .שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר

   או כל הצעה שהיא.  מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר0 חלק מההצעה .1.8

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-ההצעה בלבד או את כולה0 הכל עלמ מכבי רשאית לקבל חלק .1.9

 כהגדרתם הנוספים הגופים על יחולו הזוכה לבין מכבי בין שיחתם ההתקשרות והסכם זה מכרז .1.11
     .בכך ירצו אם0 בהסכם

 

 הגדרות ./

הגדרה ספציפית0 השונה מההגדרות שלהלן0 בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז 
 תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז.0 117/2112מספר רגיל פומבי מכרז  - "המכרז"

 מסמך זה על נספחיו. - "מסמכי המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". - "מכבי"

 .מערכות מדידה והתאמהומדרסים מוכנים  יצרן של/יבואן - ""הספק

 . חבר מכבי -"מבוטח מכבי" 
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באתרי מכבי ו/או ומערכות מדידה והתאמה מדרסים מוכנים  אספקה של – "השירות2השירותים"
הכל כמוגדר  0יבחרו על ידה0 בפריסה גאוגרפיתימכבי0 אשר ידי -מופעלים עלבמתקנים חיצוניים שאינם 

  .ולפי המפורט במפרט 0על נספחיו0 במכרז

מערכות מדידה מדידה והתאמה בסיוע מדרסים שיסופקו למבוטחי מכבי כתוצאה מ - "מוכנים "מדרסים
 .והתאמה

 מוכנים. מערכות מדידה והתאמה בסיוע מחשב של מדרסים - "מערכות מדידה והתאמה"

תמיכה טכנית כוללים הההתאמה0 מדידה והמערכות ב שירותי אחזקה שוטפת - "שירותי אחזקה שוטפת"
תיקוני שבר0 טיפולים מונעים לפי תיקונים0 0 המערכות שלביקורת תפקודית רכה כל ימות השנה0 והד

ן במצב תקין או לשם השבת מערכותההדרושים לשמירת  אספקת חלפיםהוראות יצרן0 עדכוני תוכנה ו
 .למצב תקין

ל ידה כנותן שרות מכבי ואושר עידי -מופעל עלשאינו  אתר - מכבי"ידי -מופעל עלשאינו  מתקן חיצוני"
 ם.המדרסים המוכנים וניפוקשל והתאמה מדידה של  למבוטחי מכבי

 .ידי מכבי-המופעל עלאתר  - מתקן מכבי""

 .בית בלב בע"ממרכזים רפואיים בע"מ0  אסותא - "הנוספים הגופים"

 למסמכי המכרז. 'ב נספח -ההתקשרות  בהסכם כהגדרתן נוספות הגדרות

 

 מנהלה .3

 זרכישת מסמכי המכר .3.1

0 בתמורה לתשלום /2...2 ליום עד /1.3.2/החל מיום המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש0 
"ח )שלא יוחזר(0 את מסמכי המכרז ש 10111 באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות0 של

חט0 או כל מ0 אצל הגב' שרה 14אביב0 קומה -0 תל27במשרדי "מכבי שירותי בריאות"0 ברח' המרד 
  .11:11-14:11ה' בין השעות -בימים א' די מכבי0ינה במקומה לצורך זה על מי שימו

 בירורים ופניות  .3.2

המכרז. נציגת מכבי  ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי .3.2.1
 ועדת המכרזים. רכזתאליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט0 

  אלקטרוני  דואר וזאת בכתב בלבד0 באמצעות ,/2...22הפניות תעשנה עד ליום  .3.2.2
mahat_s@mac.org.ilעל המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון .   

5143643- 13. 

 .נינהתע לא 3.2.2 פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.2.3

הדואר האלקטרוני שאליה תשלחנה  כתובתעל הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.2.4
 .טלפון מספר לרבות הקשר נציג פרטי וכן התשובות ממכבי0

  אלקטרוני דוארידי מכבי0 באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.5

 ./2...30עד ליום 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

 הדואר!( אמצעות שליח במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעותאת ההצעה יש להגיש ב .3.3.1
 שרה' גב לידי 0"117/2111 מספררגיל פומבי "מכרז  במעטפה סגורה0 עליה ירשם אך ורק

0 תל 27ועדת המכרזים0 או מי שימונה כממלא מקומה במכבי0 ברח' המרד  רכזת - מחט
 . 14אביב0 קומה 

ההצעות  להגשת. המועד האחרון 11:11-14:11ה'0 בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.3.2
. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור0 לא 00:/2בשעה , /3.2.2-ה', ההוא יום 

mailto:mahat_s@mac.org.il
mailto:mahat_s@mac.org.il
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 תתקבלנה!

0 םחתימת לאחר 2ונספח ג' 'גכנספח ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .3.3.3
עם כל  והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם0 וביחד

פי הנדרש במכרז0 -ללהלן0 וכמפורט ע 5 המסמכים שיש לצרף להצעה0 כמפורט בפרק 
 וזאת בעותק אחד.

 בכריכתםמען הסר ספק0 מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז ל .3.3.4
 ודפס0 וכי ההצעה תכלול את כלמך מנרכשו ממכבי0 ולא על גבי צילום או מסש תמקוריה

מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש0 וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים 
 ואת החתימות כנדרש.

המציעים שיגישו הצעות יוודאו0 כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים0 תוחתם  .3.3.5
תאריך ועדת המכרזים0 או ממלא מקומה כאמור0 וייכתבו עליה  רכזתי יד-להמעטפה ע

 ושעת קבלה.

 הצעות לתקופההועדת המכרזים רשאית0 לפי שיקול דעתה0 לדחות את מועד ההגשה של  .3.3.6
 נוספת0 ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

התקשרות0 הזכויות המשפטיות בו וכל דבר הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.3.7

לטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר אחר שיש לו0 לדעת המציע0 חשיבות או משקל בהח
עם מכבי בהסכם במידה שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו0 על חשבונו0 

 והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה0 עקב כך.

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  ..

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

 .בישראל כחוק רשום תאגיד .4.1.1

  מנהל ספרים כדין. .4.1.2

והתאמה בסיוע מחשב של  מערכות מדידהמדרסים מוכנים ושל של  /יצרןיבואן .4.1.3
 . מדרסים

ו/או קנדה  FDA-הו/או  CE-ההמוצעים על ידו יש את  אישור  המוכנים םמדרסיל .4.1.4
HEALTH טרליה סו/או אוTGA .ו/או רשות הבריאות ביפן 

 באם המציע אינו נציגו הישיר .נציגו המורשה בארץ כי הוא 0בידיו אישור מהיצרן .4.1.5
 .מנציגו המורשה של היצרן בארץ ואבידו אישור מהיצרן  המורשה של היצרן0

 מדידההמערכות המדרסים המוכנים ואת באפשרות המציע לספק את כל מגוון  .4.1.6
 ארצית.   התאמה0 המוגדרים על ידי מכבי0 בפריסההו

או שנתיים בישראל ו/ לפחות נמכריםהמציע ציע מהתוצרת אותה ממוכנים הם מדרסיה .4.1.7

 באוסטרליה. ו/או בקנדה ו/או בארצות הברית ו/או במערב אירופה ו/או ביפן

מדרסים של ה ידותיח)עשרת אלפים(  110111נמכרו במצטבר לפחות  2111בשנת  .4.1.8
ו/או בארצות הברית ו/או במערב אירופה ו/או  בישראל 0מהתוצרת המוצעתמוכנים ה

 .תנאי הכמות אינו תקף FDA0באם למוצרים אישור  או בקנדה ו/או באוסטרליה.ביפן ו/

 האחרונות םתייבשנהמציע ממכירת מדרסים )מוכנים ו/או לא מוכנים(  הכנסות .4.1.9
 הכספיים"חות בדוות משתקפן שה וכפי0 מקובלים חשבונאות כללי לפי( 2119-2111)

 נה לפחות.לש)שלש מאות אלף ש"ח( ₪  3110111 הן0 שלו השנתיים

 לאמור 0 בהתאם₪ 510111 ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סךהמציע  .4.1.11
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 להלן. 6 בסעיף 

 .הנדרש המזערי האיכות ובציון להלן במפרט המופיעים ההכרחיים התנאים בכל עמד .4.1.11

 .כך על המעידה קבלה ובידו0 ממכבי המכרז מסמכי את רכש .4.1.12

 באחדיעמוד  שלא ציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציעעמידת המ .4.2
 פסל. יהצעתו ת  –התנאיםמ

ועדת המכרזים תהא רשאית0 אך לא חייבת0 לאפשר למציע0 אשר לא המציא עם הצעתו מסמך0  .4.3
 פי מכרז זה0 להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך-לאישור0 היתר0 רשיון או כל נייר אחר כנדרש ע

פרק זמן קצוב שיקבע על ידה0 ובלבד שכל מסמך0 אישור0 היתר0 רשיון או כל נייר אחר0 כאמור0 
   יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .2

להגשת ההצעות.  )תשעים( יום מהמועד האחרון 91כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  0המציע יאשר .5.1
לאחר תום תקופה זו0 אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים0 רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך 

 ובמקרה זה יהיה כל מציע )ששים( יום כל אחת0 61של עד  תונוספ ותאת תוקף הצעותיהם לתקופ
אמור הצעתו. בקשה כ רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול

 תשלח על ידי מכבי בכתב.

שלח למכבי על ידי המציע יהודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות0 ת .5.2
)שני(  /זאת בתוך ו0 אלקטרוני דואר באמצעותת ועדת המכרזים רכזבכתב0 לידי הגב' שרה מחט0 

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

 על ידי המציע. כהצעה שבוטלהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור0 תראה הצעתו הב .5.3

לעיל0 לא  5.3 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2 ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .5.4
 תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 רבות הגשהע .1

 (0"חאלף ש חמישים)₪  510111 הצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל שלל .6.1
למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן מהותי )להלן:  כנספח ה'פי הנוסח המצורף -על

. הערבות תציין במפורש כי הדרישה ממועד ימים)עשרה(  11 בתוך תשולם אשר(0 "הערבות"
 . מכבי שירותי בריאותוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם ה

 61נוספות בנות  ותצדדי את הערבות לתקופ-נוסף0 תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חדב .6.2
לעיל0 ותהיה בתוקף  5 רק פפי -)ששים( יום כל אחת0 וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על

 זו. וספתנלתקופה 

 של הערבויות חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים ועדת0 לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי .6.3

כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש0 וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי  ,חלקן או כולן מציע
 למציע שנתנה לסעדים אחרים0 לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת0 כל זאת אחרי

 :מאלה אחד בו התקיים אם0 טענותיו את להשמיע מנותהזד

 ;כפיים ניקיון בחוסר או בתכסיסנות0 בערמה המכרז במהלך נהג הוא .6.3.1

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

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

 ;במכרז
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 תנאי שהן במכרז הקבועות ההוראות לפי פעל לא הוא0 במכרז כזוכה שנבחר לאחר .6.3.4

 .הזוכה עם המזמינות של ההתקשרות ליצירת מוקדם

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

 

 ביטוחים עריכת אישור .1

 כחלק0 להגיש נדרש המציע. להסכם כנספח המכרז למסמכי מצורף ביטוחים עריכת אישור .7.1
 .במכרז לזכייתו בכפוף0 ביטוח חברת ידי על חתום ביטוחים כתערי אישור 0מהצעתו

 .לעיל 3  פרק להוראות בהתאם לבצע ניתן0 הביטוחים עריכת לאישור בקשר ובירורים שאלות .7.2

 עריכת אישור0 ההסכם על החתימה מועד לפני יום עדבמכרז מתחייב להמציא למכבי0  הזוכה .7.3
 .הסתייגויות כל ללא0 הביטוח חברת ידי על ומאושר םחתו0 ביטוחים

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .8

ומערכות המדידה וההתאמה מוכנים הם מדרסיהלאספקת  במכרזה אמות המידה לבחירת הזוכ .8.1
פי -0 והכל על21% -איכות  ;81% -יר מח :מפורטים להלןה תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים

בחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב יהמכרזים0 ובאופן שת של ועדת שיקול דעתה הבלעדי
 . היתרונות

  איכותפירוט ה .8.1.1

 מוכניםהמדרסים השל  האיכות אופן קביעת ציון

 (2%.: )מהווה איכות המדרסים

 סוג חומרים של הבסיס. 

 מידת אלסטיות החומר. 

 מידת החדשנות הטכנולוגית. 

 בלימת זעזועים. 

 רגנייםעשויים מחומרים היפואל. 

 )סוג ציפוי )נוגד זיעה ופטריות. 

 אפשרויות תיקון קשת ומנח עקב0 נקודות לחץ. 

 .משך האחריות 

 אישור FDA. 

 דרסאיכות מידע / ספרות רפואית למ. 

 יומית0 ספורט0 התאמה לנעלי עבודה0 עומסים חריגים(-מגוון )התאמה להליכה יום. 

 נוחות. 

 התרשמות ממאפיינים ייחודיים. 

 (2%.: )מהווה פי התרשמות צוות הבדיקה-על – המדידה איכות מערכת

 רגישות משטח המדידה. 

 צורך במספר מדידות לקבלת תוצאה. 
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 שיטת ניקוי הפלטה. 

 )גודל וניידות )גודל קטן ומשקל נמוך מהווים יתרון. 

 מין0 : הפיק או שנדרשת לקבל מבחוץ )כגוןאילו נתונים נוספים המערכת יודעת ל
 .מיוחדות כגון נוירופתיה וסוכרת או ניתוחים(משקל0 גובה0 מחלות 

  0כיצד המערכת מתאימה בין מדידה לבין סוג מדרס מבחינת מענה לחלוקת עומסים
 .מנח עקב וגובה קשת

  0כיצד מזהה / קובע שיעור חריגים ומה שיעור החריגים להתאמה )גודל0 אסימטריה

 .לחץ נקודתי ועוד(

 אם ההמלצה מדויקת0 משך הזמן התרשמות מאיכות פלט ההמלצה למדרס )ה
 .לקבלת פלט ההמלצה(

 ידידותיות המערכת )מכשיר נוח וקל לתפעול0 ידידותי למשתמש  נוחות התפעול /

 .מהווים יתרון(

 (20%)מהווה  :פי ניסיון מכבי ו2או מחווי דעה חיצוניים-עלהתרשמות מהספק 

 מידת הניסיון בנשוא המכרז. 

 מתן מענה לצרכים שוטפים. 

 נה לצרכים מיוחדיםמתן מע. 

 עמידה בהסכמים והתחייבויות לאורך זמן. 

  התרשמות כללית מיכולת הספק בכלל ומיכולתו לספק מענה שירותי הולם לצרכי
 .מכבי

 המדרסים המוכניםשל המחיר  אופן קביעת ציון

 במרכיב 11%של  בשיעור ישראלית לתוצרת העדפה תינתן – הארץ לתוצרת העדפה
צרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראלי או תושב קבע שיו םטייפר. המחיר

 35%בישראל0 או תאגיד הרשום בישראל0 ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 
 לפחות ממחיר ההצעה0 בכפוף לאישור רואה חשבון.

 ציון חישוב לצורך ההצעה של הכוללת מהעלות 11% של הפחתה ידי על תתבצע ההעדפה
 מאת אישור להצעתו לצרף0 במכרז המתמודד המציע על0 ההעדפה לקבלת תנאיכ .המחיר

  .ההצעה במחיר הישראלי המרכיב מחיר שיעור בדבר חשבון רואה

מכל סוג מדרס )הדוגמא אחת דוגמא 0 תשלום וללא מכבי דרישתפי -על0 יספק יעצהמ .8.1.2
)ארבעה  14 וזאת בתוך 0מערכת ההתאמה והמדידה ואתתהיה במידת נעל של מבוגר( 

 .ימים חודש של לתקופה לספקה מכבי מדרישת מיםיעשר( 

כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר0 חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מ .8.1.3

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה0 הכל על

 1.7 פי האמור בסעיף -לע שא ומתןאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מכבי לנהל מ
 לעיל.

ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע0 על פי הערכה כוללת של המציע0  .8.2
 היצרן של מוניטיןמומחיותו0 משאביו0 נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז0 רמת השירות0 

 התקשרויות מביצוע במכבי רצון שביעות סמך עללהצעה0 0 על סמך הנתונים שצרף בארץ ונסיון
וכן על סמך בדיקת המלצות לקוחותיו של המציע מהתקשרויות  המציע עם קודמות שונות

י צוות בדיקה שימונה יד-לי ועדת המכרזים או עיד-לפי כל ממצא אחר שייאסף ע-לקודמות0 וכן ע



 8 

 להלן. 8.8  מטעמה0 אם ימונה0 כאמור בסעיף

 שעמדו בדרישות ההכרחיות.  מציעיםכי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי  0יודגש .8.3

ברכיבים  מזערי איכותת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון דוע .8.4
ו פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה0 ו/או אשר נאספ-לעיל0 והכל עלדהכלולים בסעיפי האיכות 

במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שיקבע על ידה ולפי שיקול דעתה 
 הבלעדי. 

 תהא מכבי0 להלן כהגדרתו" גרוע"נסיון  למכבי יש עימו מציע הינו במכרז לזכייה המועמד באם .8.5
 דובלב0 לזכייה בתור הבאה המועמדת הינה למכרז שהצעתו למציע הזכייה את להעניק רשאית

 לזכייה המקורי המועמד של מזו יקרה אינה והצעתו זה מציע עם" גרוע"נסיון  היה לא שלמכבי
  .)עשרה אחוזים( 11%-מ ביותר

 מחדלים/או ו השירותים מאיכות רצון שביעות אי: פירושן" גרוע"נסיון  המילים 0זה סעיף לצורכי .8.6
 .חוזה הפרת כדי העולים0 הספק של אחרים

אית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות0 על פי שיקול ועדת המכרזים תהא רש .8.7
המציע והצעתו במסגרת  מנת לבחון את דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון0 למלוא שביעות רצונה0 על

 שיקוליה.

שימונה יהא  ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות .8.8
בחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לשירות רשאי0 אך לא חייב0 ל

המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא 
 שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

מעלה  0 כלפימכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות .8.9
 או כלפי מטה0 אם הסטיה אינה סבירה0 לדעת מכבי.

  ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה0 למקרה .8.11
שהיא0  מכל סיבה הפועל0 שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל

 ים מיום תחילתו.חודש)שלושה(  3או יבוטל ע"י מכבי בתוך 

 חובת) המכרזים חובת לתקנות)ה( 5 בתקנה כאמור"ת הרשפ לאישור כפופה0 במכרז הזוכה בחירת .8.11
 .2117-"זתשסה(0 תעשייתי פעולה שיתוף

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

 שיקול פי על הכל0 ההצעה את שתפסול או בלבד צרןהי למתוני תתייחס מכבי0 סתירה ותתגלה היה .8.13
 .הבלעדי דעתה

 .למכרז ההצעות להגשת האחרון למועד עד המכרזים בתיבת יופקדו והאומדן המידה אמות מסמך .8.14
 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .2

)שבעה( ימים מיום  7למסמכי המכרז0 בתוך  'כנספח בהזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף  .9.1

 הודעה על הזכייה במכרז.קבלת ה

 חתום ביטוחים עריכת אישור0 ההסכם על החתימה מועד לפני יום0 למכבי להמציא מתחייב הזוכה
 .הסתייגויות כל ללא0 הביטוח חברתי יד-לע ומאושר

' ב בנספח כמופיע ההסכם בנוסח2הסתייגויות שינויים כל יתקבלו לא כי, הזוכה על ומוסכם ידוע
 .למכרז

 שייחתם. והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרותהמכרז  מסמכי .9.2

ביצוע לערבות בנקאית אוטונומית  מכביבמעמד החתימה על ההסכם0 ימסור המציע הזוכה ל .9.3
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 "ב.המצ נוסחפי ה-להתחייבויותיו ע

 לקבלת בקשה הגיש כי אישור למכבי במכרז הזוכה ימציא0 ההסכם חתימת ממועדשבועיים  תוך .9.4
 חודשים)שלושה(  03 והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך מוכניםהדרסים למאישור אמ"ר 

היה ולא יעשה כן0  .המכרז נשוא השרות הפעלת טרם מקרה ובכל0 ההסכם על החתימה ממועד
 .ההתקשרות הסכםאת שמורה למכבי הזכות לבטל 

 

 ביטול המכרז .20

יבות כלשהי כלפי מציע לא יהיה בעצם פרסום המכרז0 או בקבלת הצעות0 או בבחינתן0 התחי .11.1
מדרסים מוכנים ומערכות  הזוכה הסכם לאספקת ידי מכבי והמציע-לא ייחתם על כלשהו0 כל עוד

 (.נספח "ב"והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות ) 0מדידה והתאמה

מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון0 על פי שיקול דעתה הבלעדי0  .11.2
 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז. -אך לא חייבת  -ית וכן תהיה מכבי רשא

 הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר אלקטרוני לכל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז. .11.3

רוכשי מסמכי המכרז מהחליטה מכבי על ביטול המכרז0 לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי  .11.4
 לפי מי מטעמה.כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כ

  

 המכרז במסמכי עיון .22

 עיון0 המכרז תוצאות פרסום לאחר0 1993"ג התשנ המכרזים חובת לתקנות)ו( 21 תקנה להוראות בהתאם
לשעה.  ₪ 00.תמורת תשלום בסך של  ייעשה 0האמורה בתקנה כמפורט המכרז במסמכי במכרז משתתף של

 לרבות צילומי מסמכים.כי סכום זה ייגבה החל מהשעה השנייה ואילך0  0יודגש

צוי זכויותיו במסגרת הליך יבמסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מ עיון

 ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי.  ן0או מקצתן סם תוצאות אלה לציבור הרחב0 כולהמכרז. אין לפר

 

 בעלות על מסמכי המכרז ./2

. אין לעשות בלבדבי0 אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות מסמכי המכרז הנם קניינה הרוחני של מכ
במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות0 וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז 

 להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 מכות שיפוטס .23

ובעים או הקשורים למכרז זה תהא בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנ הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 . יפו -בתל אביב אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 
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 ספח א'נ

 

 מחשב של מדרסים מערכות מדידה והתאמה בסיועו מדרסים מוכניםמפרט 
 

 כל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות אלא אם צוין אחרת
 

 :מטרה 2

 והתאמה ממחושבת.  יוע מדידהבס (CUSTOMIZED)וכן מ או חצי (OFF THE SHELF) מוכןהתאמת מדרס 

 

 :קהל היעד /

לבין רכישה  מוכןיוכלו לבחור בין קבלת מדרס  מכבי בעלי ביטוח משלים מבוטחי .אוכלוסיית מבוטחי מכבי

 (אלף)שלושים  310111-כ -אומדן הכמות השנתית .ממכבי מקום שיחפצו וקבלת סכום מוגדר מראשבכל 

 .רסיםמד

 

 :כללי 3

מערכות מדידה והתאמה בסיוע לו ירכשו עבור מכביימדרסים מוכנים שלפרט זה מאפיין את דרישות מכבי מ

 מכבי.ידי -מופעלים עלבמתקני מכבי ובמתקנים חיצוניים שאינם י המציע יד-עלמחשב של מדרסים שיוצבו 

 

 :מערכת המדידה .

לקבל  נדרשתו0 ם יחפותהמערכת נדרשת לבצע מדידה סטטית בנשיאת משקל של המטופל0 ברגליי 4.1

 גודל כף הרגל.ו נה כפות הרגליים כולל אזורי לחץנתונים על מב

המערכת נדרשת לזהות עיוותים חריגים במבנה כל כף רגל או אסימטריה משמעותית בין כפות  4.2

 CUSTOM)התאמה אישית ( מוכן)ואף פוסלים התאמה למדרס ההרגליים0 אשר מצדיקים מראש 

MADE) על המערכת להיות מסוגלת  מכלל הנבדקים. 21%להערכתנו עד  – ם גם נעלשל מדרס ולעיתי

 .31-51לבצע מדידות למידות 

 

  :המדרס 2

 .51ועד  31החל ממידה ישראלית  0כולל ילדים ונוער 0גודל מדרס נדרש 5.1

ובעלי ואחריםPOLYURETHANE  0 או EVA מחומרים כגון המדרסים צריכים להיות עשויים 5.2

DUROMETER  לפחות מ"מ 6עובי חומר הגלם 0 61עד  45של. 

מ"מ. חלק תחתון שטוח  5  מ"מ. "קונטקט" אחורי בעקב 3עובי קדמי מקסימאלי  –לאחר דחיסה  5.3

 מתאים לאימום הנעל.

או  ORTHOFLEXחלק עליון לפי אימום עם הגבהה בינונית לקשת האורכית והתיכונית. ציפוי עליון  5.4

 .יתרון לציפוי נוגד פטריות. (רך כל המדרסמ"מ לאו 3) או דומהפלסטיזוט או פילייט 

ת לפתולוגיה בקדמת כפוף לאישור הרופא ובלבד שאין מדובר באבחנות הקשורו 3/4ניתן לספק מדרס  5.5

 .מטהטרזלגיה ועוד(: כף הרגל )כגון



 11 

 יתרונות כמפורט באמות המידה. 5.6

 

 :אחריות ושירות 1

על ידי המשתמש.  מדרסרכישה של השתחל מיום ה מדרסחודשים לפחות לכל  12אחריות לתקופה של  .א

אחריות מעבר לכך תתבטא  האחריות תקפה לגבי כל רכישה שתתבצע במהלך תקופת ההתקשרות.

 בציון המחיר.

 המוכן המדרסאחראי כלפי מכבי וכלפי המשתמשים כי  מציעיהיה השל המדרס בתקופת האחריות  .ב

 ובשימוש סביר.  מדרסיד בוללא פגם. אחריות זו תהיה בתוקף עבור משתמש יח ןתקי היהי

 שיימצא פגום במהלך תקופת האחריות יוחלף על ידי הזוכה0 מדרסשרות החלפת אביזרים פגומים:  .ג

 0 ללא תשלום.בחדש0 לאלתר

0 ויספק0 ללא ןה0 על כל רכיביהתאמההמדידה והת ומערכהתקינה של כל ן הזוכה יהיה אחראי לפעולת .ד

עובדי מכבי ליעוץ והדרכה  0תמיכהותיקונים וכן  לעיל( מוגדרש כפי) שירותי אחזקה שוטפתתשלום0 

 .(המערכות בהם יוצבו)ולעובדים במתקנים חיצוניים  (במתקני מכבי בהם יוצבו המערכות)

 

 :אספקה 1

ו/או מכבי למתקני ישירות התאמה ואת המדרסים המוכנים המדידה והמערכות הזוכה יספק את  .א

0 כפי שתחליט עמםושלמכבי הסכם  מכבי בכל רחבי הארץידי -מופעלים עללמתקנים חיצוניים שאינם 

ו/או מכבי ממתקני על סמך הזמנה בכתב/פקס/מייל המוכנים  את המדרסיםמכבי. הזוכה יספק 

 . מכביידי -מופעלים עלמתקנים חיצוניים שאינם מ

 ימי עבודה ממועד קבלת ההזמנה.)שלושה(  3תבוצע בתוך  המדרסים המוכניםאספקת  .ב

יצורף דף המכיל הוראות שימוש בעברית0 ערבית0 רוסית ואנגלית0 פרטי יצרן ויבואן0 כן מו מדרסלכל  .ג

 FDAו/או  CE וצד )אם רלוונטי(0 הוראות כביסה0 אחריות מפורטת0 אישור אירופאי מק"ט0 גודל

 ו/או רשות הבריאות ביפן. TGAטרליה סו/או או HEALTHו/או קנדה 

 צרן.יצוין ברקוד י מדרס המוכןעל אריזת ה .ד

 

 :הדרכה 8

מתקנים חיצוניים ו/או עובדי מכבי  מתקניהזוכה יחויב בביצוע הדרכה מפורטת0 על חשבונו0 לעובדי  .א

 .התאמההמדידה והת ומערכבו/או לכל מי שתדרוש מכבי0 בשימוש  מכביידי -מופעלים עלשאינם 

  –הבאות עליהם מכבי תחליט  האפשרויות 2-באחת מההדרכה תבוצע  .ב

 .הזוכה באתר שיסוכם בכל מחוז0 כפי שיתואם בין מכבי לספקמועדים0  פרמסב .1

 ההדרכה תינתן בכל אתר אשר יאושר על ידי מכבי. .2

 שבועות מיום חתימת הסכם 4סבב ההדרכה יתבצע בתוך שבועיים עד  -בשתי האפשרויות שלעיל  .3

ום עם כל מחוז ובהתאם לצרכי מכבי חודשים יתבצע רענון בתיא 6-3-. אחת לההתקשרות

 קודות הקצה.ונ

 



 'בנספח 

 ה ס כ ם

  מדרסים מערכות מדידה והתאמה בסיוע מחשב שלמדרסים מוכנים ולאספקת 
 

 /02/ ,בחודש _________ ביום ____ ,אביב-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 בריאות מכבי שירותי 
 1222//' מס עותמנית אגודה 
 היכל הסיטי -ל אביב 0 ת27מרח' המרד  
 (ירותי בריאות""מכבי שאו  "מכבי" :להלן) 

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 
 ______________________________ 
 _____________________________ח.פ.  
 מרחוב _________________ 
 ("הזוכה" :להלן) 

 ;מצד שני
 

 

 
מערכות מדידה והתאמה מדרסים מוכנים ולאספקת  117/2112ו שמספרפומבי ומכבי פרסמה מכרז   הואיל

להסכם  'א כנספח (0 אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף"המכרז" :)להלן ל מדרסיםבסיוע מחשב ש
 ;מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זהו זה

 
ואשר  מכרזל 'גכנספח (0 אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" :והזוכה הגיש הצעה למכרז )להלן והואיל

 ;מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה
 

 ;ה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרזוועדת המכרזים במכבי החליט והואיל
 

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

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
 

 

 המבוא והנספחים .1

ים חלק בלתי נפרד מההסכם המבוא להסכם זה על ההצהרות הכלולות בו0 וכן הנספחים להסכם0 מהוו
 וייקראו ביחד עמו.

 

 פרשנות ./

 אין בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם.
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 הגדרות .3

 –בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם0 אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר 

 סכם זה0 על נספחיו.ה - "ההסכם"

 .מכרזל 'גנספח  -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - ""ההצעה

 במכרז. הזוכהמערכות מדידה והתאמה בסיוע מחשב של מדרסים מדרסים מוכנים ו ספק - "הזוכה"

 

 אנשי קשר ..

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם  ___________ מכבי ממנה בזה את  4.1
 זה.

 ות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה.להי ____________הזוכה ממנה בזה את  4.2

נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות0 יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי  4.3
 י מכבי.יד-לידרש לכך עיוישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(0 אם 

 

 התקשרותתקופת ה .2

: )להלןם0 שתחילתה ביום חתימת ההסכם שני)שלוש(  3בת ההתקשרות עם הזוכה תהא לתקופה  5.1
  .("תקופת ההסכם"ו/או  "תקופת ההתקשרות"

למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל  5.2
"תקופות  )להלן: ההסכםותנאי  הוראות יתרתוך שמירה על כל אחת0 בתנאים זהים0 

 (.האופציה"

 

 הזוכה לעניין מתן השירותוהצהרות התחייבויות  .1

   .("היצרן" _____ )להלן:הזוכה מצהיר ומתחייב0 כי הינו סוכן מורשה של חברת _________ 6.1

הזוכה מתחייב0 כי אם יפסיק לייצג את היצרן או להיות מורשה על ידו או אם הייצוג/אישור  6.2
. במקרה זה0 תהא יישלל ממנו0 מכל סיבה שהיא0 יודיע הזוכה למכבי מיד כשייוודע לו על כך

מכבי רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה0 והזוכה מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש 
 איתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.

 הזוכה מצהיר0 כי בהיותו הסוכן המורשה של היצרן0 יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג0 6.3
התאמה וכי המדידה והה0 חלקי חילוף וציוד למערכות בזמנים ובמועדים המפורטים בהסכם ז

 .עומדת לרשותו היכולת לתחזקן

כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים0 הידע0 ציוד הבדיקה והחלפים הדרושים  0מצהיר זוכהה 6.4
ל האישורים וההיתרים0 0 הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה0 וכי בידו כאספקת השרותל

 .בגינםשירות למתן הו המוצרים נשוא הסכם זה פי כל דין0 ליבוא-הנדרשים על

הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה0 תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות0  6.5
 בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

מערכות המדרסים המוכנים0 את לספק למכבי את  0 בכל תקופת ההתקשרות0הזוכה מתחייב 6.6
ולעמוד  ובהצעה0 מפרטבו בהתאם למפורט בהסכם זה ם0עבורשירות האת ו 0התאמההמדידה וה

 בכל הכמויות0 התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכרז. 

מופעלים מתקנים חיצוניים שאינם במכבי ובמתקני מדידה ההתאמה והמערכות את  יציבהזוכה  6.7
להוביל0 להתקין הרכיב0 מתחייב להציב0 להזוכה  .ללא עלות מכבי לפי דרישתה של מכביידי -על

למסור אותה למכבי  0לחבר כל מערכת לכל מקורות האנרגיה הנדרשים לצורך הפעלתה התקינהו
 ולתחזקה כנדרש0 והכל ללא עלות. במצב פעולה מקובל ותקין

התאמה בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי מראש0 בכפוף המדידה וההזוכה יציב את מערכות  6.8
פי הנחיות -ם ואת התשתיות הנדרשות בתיאום עם הזוכה ועללכך שמכבי תקצה מקום מתאי

 ידי הזוכה.-היצרן0 כפי שתימסרנה על
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 ימים ממועד הזמנת מכבי.)שבעה(  7יוצבו תוך המערכות  6.9

   הזוכה ידאג לקיום מלאים מתאימים לשרות מבוטחי מכבי. 6.11

ל ידי מכבי אשר לא הוצע למכרז או לא אושר להכללה עמוכן  מדרסלא יוצע למבוטחי מכבי  6.11
 .סוכם עם מכבי בכתב על הכללתוואשר לא 

 14ימי עבודה. עמדות מדידה ממוחשבות יסופקו תוך )שלושה(  3הזוכה יספק כל הזמנה תוך  6.12
 יום מהזמנה.)ארבעה עשר( 

0 בכפוף להצגת כל פגםהספק יחליף כל מדרס מוכן שמוחזר אליו כשהוא אריזתו המקורית וללא  6.13
 .קבלה

 מדרס מוכן תוך שבועיים מהודעת הזכייה של מכבי אליו.לכל ום קוד ירפ"א באחריות המציע קי 6.14

0 35%תוף פעולה תעשייתי בשיעור של לפחות יהזוכה מתחייב לפעול לש -שיתוף פעולה תעשייתי  6.15
ולהנחיות  2117-תשס"זההכל בהתאם לתקנות חובת המכרזים )חובת שיתוף פעולה תעשייתי(0 

בתום  0קנות הנ"ל0 הזוכה מתחייב להציג למכבי ולרשפ"ת)ב( לת7הרשפ"ת. בהתאם לתקנה 
על היקף התקשרות המשנה המקומית0 אם אה חשבון תקופת ההתקשרות0 אישור מאת רו

 קיימת0 כפי שבוצעה בפועל ועל מהותה.

סעיף זה0 על כל סעיפי המשנה לו0 הינו סעיף עיקרי בהסכם0 אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם.

 

 ותמיכה מקצועית הדרכה .1

על הפעלת ואת העובדים במתקנים חיצוניים שאינם בבעלות מכבי הזוכה ידריך את עובדי מכבי  7.1
  –הבאות עליהם מכבי תחליט  חלופותה 2-באחת מההדרכה תבוצע  .ההתאמה והמדידהמערכות 

 .הזוכה מועדים0 באתר שיסוכם בכל מחוז0 כפי שיתואם בין מכבי לספקמספר ב 7.1.1

 נתן בכל אתר אשר יאושר על ידי מכבי.ההדרכה תי 7.1.2

שבועות מיום  4סבב ההדרכה יתבצע בתוך שבועיים עד  -בשתי האפשרויות שלעיל  7.1.3
חודשים0 יתבצע רענון בתיאום עם כל מחוז ובהתאם  6-3-חתימת ההסכם. אחת ל

 לצרכי מכבי.

או לפי לפי הצורך  0התאמההמדידה ומערכות התמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת  הזוכה יספק 7.2
 פניה של מכבי.

 

 ושרותאחריות תקופת  .8

 למדרסים המוכנים [לפחות שנה)_________( שנים ]____ מתחייב לתקופת אחריות של הזוכה  8.1
תישארנה התאמה המדידה והמערכות . כירה. תקופת האחריות תחל ממועד המשיסופקו

תשלום נוסף0  ללא 0ובאחריותו להציבן במהלך כל תקופת ההתקשרות0 של הזוכהבבעלותו 
 . מכבימופעלים מכבי ובמתקנים החיצוניים שאינם מתקני ב

 – התאמההמדידה והסעיפים ייחודיים למערכות  8.2

 19:11עד  18:11ינתנו בימים א' עד ה'0 בין השעות טלפוני המענה הוזקה אחשירותי ה 8.2.1
  .13:11עד  18:11ערבי חג בין השעות בימי ו' וו

שעות מעת קריאת השירות0 למעט  24מקסימום  מתחייב לתקן כל תקלה תוךהזוכה  8.2.2
 שבתות וחגי ישראל.

 24הזוכה יהיה ערוך לספק מערכת חלופית בתוך התקלה במערכת לא תתוקן0 אם  8.2.3
מתחייב הזוכה להעמיד לרשות  0שעות מהגעת הטכנאי לבדיקת המערכת. במקרה זה

ובאופן  מכבי מערכת חלופית ברמה זהה או דומה לזו של המערכת נשוא הסכם זה
 מיידי. 
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  התמורה ותנאי התשלום .2

פי מכפלת התעריף ליחידה בכמות -מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה0 ועל 9.1
ידי מכבי -ידי נציג מכבי0 בתוספת מע"מ כדין0 שתשולם על-היחידה שניתנה בפועל ושאושרה על

 (."התמורה"לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק )להלן: 

במוצר0 וכוללת את כל התשלומים וההוצאות הכרוכים  00 כי התמורה הינה סופית ומוחלטתמובהר  9.2
 לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה.יהא זכאי לא והזוכה 0 באספקתו ובהדרכה

 יוצבו על ידי הזוכה ללא עלות.וההתאמה מערכות המדידה  9.3

  –הצמדה  9.4

   -ההצעה בטופס הזוכה כפי שבחר  0ןלהל המחירים יוצמדו מעלה ומטה באחת מהדרכים המפורטות 
 נספח ג' למסמכי המכרז: 

 חודשים בהתאם לשיעור השינוי שיחול במדד 12מידי  ןבש"ח יעודכ הנקובהתעריף ליחידה   9.4.1
 בהשוואה למדד הבסיס.   הידוע במועד העדכון )להלן: "המדד החדש"(

 ורסם בחודששפהסופית מהזוכה ו המדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום קבלת ההצע 9.4.2
או המדד החדש הקודם  _ נקודותאשר עמד על _______ 0________ שנת ________

 )המאוחר מביניהם(.

 ____ אחוזים( משיעור השינוי במדד.מאה)__  111של %  רהעדכון יהיה בשיעו 9.4.3

 פי שער החליפין היציג ביום ההזמנה. -עליתורגם לש"ח הנקוב במט"ח התעריף ליחידה  9.4.4

הצמדה למט"ח   ___0%  –עות שלעיל לפי משקלות שימלא זוכה המכרז ההצ 2שילוב של  9.4.5
 (.111%הצמדה למדד מחירים לצרכן ___% )סך האחוזים לא יעלה על 

שער הבסיס הינו שער הדולר ארה"ב / שער האירו היציג0 נכון ליום האחרון להגשת ההצעות  9.4.6
 ₪.למכרז0 ואשר עמד על ________ 

 

 תנאי תשלום 9.5

ידי מכבי ישירות לספק0 -ידי מכבי ו/או המתקן החיצוני שאינו מופעל על-להתמורה תשולם ע 9.5.1
כנגד חשבונית מס כחוק. לספק לא תהא כל תביעה ממכבי בגין אי תשלום מצד המתקן 

 ידי מכבי.  -החיצוני שאינו מופעל על

לעבודה  0חודשים מהודעת מכבי על כך)שלושה(  3תוך הזוכה0 ייערך  0לדרישת מכבי 9.5.2
 חשבונית מרכזת במבנה שתגדיר מכבי.נת ובמתכ

. לדרישת מכביB2B 0הזוכה מודע לכך שמכבי בוחנת עבודה עם מערכות מסחר אלקטרוני  9.5.3
)שלושה( חודשים מהודעת מכבי על רצונה בכך0  03 תוך B2Bהזוכה ייערך לעבודה במתכונת 

 מול החברה שתיבחר על ידי מכבי כמקובל.

למען הספר ספק0 כל המחירים הנקובים נכונים גם לגבי נפגעי תאונות עבודה מבוטחי מכבי0  9.5.4
 אשר מכבי תאשר לספק להם מדרסים מוכנים.

לגופים הזוכה מתחייב לספק את המדרסים המוכנים באותו המחיר ובאותם התנאים  9.5.5
להתקשר  יןמעוני ההנוספים ו/או מי מהם יהי הגופיםהנוספים כהגדרתם בהסכם0 במידה ו

 0 וכל התנאים שבהסכם זה יחולו עליהם.זההסכם פי תנאי -לע זוכהעם ה

יום(  66)שישים וחמישה( יום )תום חודש +  66התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  9.5.6
ידי הזוכה ותאושר -פי חשבונית שתוגש על-ממועד הוצאת החשבונית או ממועד הפעילות0 על

 ידי נציג מכבי. -על

( ימים מתום חודש הפעילות. אם תוגש לאחר חמישה עשר) 15 -תוגש לא יאוחר מ החשבונית 9.5.7
 מועד זה0 אזי התשלום יידחה בהתאמה.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל0 היה ויתגלו בחשבונית0 בין אם לפני תשלומה ובין אם 9.6
 הסכומים שיתגלולאחריו0 טעויות0 אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם0 תהא מכבי רשאית לקזז        
 בעקבות האמור לעיל0 מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה ממכבי.      
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 אחריות .20

לגרוע מן האמור בהסכם זה0 הזוכה לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או  מבלי 11.1
יגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או יהפסד0 לגוף ו/או לרכוש0 מכל סוג וללא יוצא מן הכלל0 ש

ומערכות  מוכניםהם מדרסיה אספקתוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם למב
 . כמפורט ומוגדר בהסכם זה 0המדידה וההתאמה

הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי0 מיד עם דרישתה הראשונה0 בגין כל נזק ו/או  11.2
מכבי0 שייגרמו למכבי בגין תביעה שתוגש כנגד ר טרחת עורכי דין הוצאה0 לרבות הוצאות ושכ

ו/או מי מטעמו ו/או בשמו0 על פי הסכם זה או על  כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה
 פי כל דין.

כדי לצמצם הזוכה על ידי להלן  11 בסעיף כמפורט כי אין בעריכת הביטוחים  0בהקשר זה מובהר 11.3
יהיה בעריכת הביטוחים כדי 0 ולא להסכםבהתאם  יוותויה כל שהיא מהתחייבאו לגרוע בצור

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

ם שיגיע מכל סכו להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו0לנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא 11.4
לגבותם  תרשאי תהאבצירוף הצמדה וריבית על פי חוק0 בכל זמן שהוא0 וכן לזוכה  הממנ

 בכל דרך אחרת. מהזוכה

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים0 התקנות0 הצווים0  11.5
ורך ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. למעלה מן הצ

0 (נוסח משולב) החוק לביטוח לאומילמלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב יובהר0 כי הזוכה 
אך מבלי לפגוע בכלליות  00 ובעיקרשהותקנו על פיותקנות וה הצווים ואחר כל 1995-תשנ"הה

 וו/או קבלני המשנה של ו ו/או שליחיו ו/או משמשיוכל עובדישהזוכה0 האמור לעיל0 באופן 
0 לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או במתן השירותיםשיועסקו  ועובדיהם

 .זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"לההתקשרות יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  0זמני

לפי הזוכה אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  סעיף זה0 על כל סעיפי המשנה שבו0וראות ה 11.6
מאחריות כלשהי בגין את הזוכה אין בהן כדי לשחרר ו 0ו/או על פי כל דיןההסכם 

 בביטוחי הזוכה.נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה 

 
 

  ביטוח .22

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין0 ממועד תחילת  11.1
וך ולקיים על הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים0 לפי המוקדם0 מתחייב הספק לער

חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל0 את הביטוחים המפורטים 
ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן 
"ביטוחי הספק" ו/או "הביטוחים"(0 וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם0 לרבות 

ולעניין ביטוח חבות מוצר למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת כל הארכה שלו0 
אך לא פחות משלוש שנים מתום תקופת  ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות0

 ההתקשרות.

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

הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה0 והוא מתחייב0 בין היתר0  11.2
לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם0 לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הספק תחודשנה 

לא לעשות מעת לעת0 לפי הצורך0 ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם0 
כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש0 כי הספק יישא בכל 

 מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הספק.

יום לפני  14 -ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין מתחייב הספק להמציא למזמין0 לא יאוחר מ 11.3
זה אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור לעיל  מועד תחילת מתן השירותים על פי הסכם

בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים"0 כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הספק מצהיר0 כי 
ידוע לו0 כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה 
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ו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו0 ואולם אי המצאת
 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

בהקשר זה מובהר0 כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל  11.4
שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם0 ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק 

ן ו/או מי מטעמו בגין כל נזק שהספק אחראי לו על פי מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמי
 הסכם זה ו/או על פי כל דין.

ככל שתקופת ביטוחי הספק תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה0 מתחייב  11.5
לעיל בגין הארכת תוקפו  3הספק להפקיד בידי המזמין0 אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

 כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם.לתקופת ביטוח נוספת ולמשך 

מובהר והיה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הספק להתאימם לערך הנקוב בש"ח בהתאם 
 לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

לעיל  11.5 ו/או  11.3 ידי הספק כנדרש בסעיפים -מובהר0 כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 11.6
תחשב הפרה יסודית של הסכם זה0 ותזכה את המזמין0 בין היתר0 בעיכוב כל תשלום המגיע 

 לספק לפי הסכם זה.

-אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למזמין לפי חוק החוזים )תרופות(0 התשל"א 11.7
1971. 

אך לא חייב0 לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הספק  א רשאי0המזמין יה 11.8
כאמור לעיל0 והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על 
מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על פי נספח זה. הספק מצהיר 

כת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על ומתחייב כי זכויות המזמין לערי
המזמין ו/או מי מטעמו כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת 
הביטוחים0 טיבם0 היקפם0 ותוקפם0 או לגבי העדרם0 ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא 

וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים המוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין0 
 כמפורט לעיל ובין אם לאו0 בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין0 וכי  11.9
יתחייב המבטח  המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין. כמו כן0

תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי  שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם
 יום מראש. 31המזמין לפחות 

ביטוחי הספק יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק0 לרבות אי מתן  11.11
יפגעו בזכויותיו של הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא 

 המזמין לקבלת שיפוי. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל0 מצהיר הספק0 כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  11.11
והוא פוטר את  כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו

זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק  המזמין ו/או מי מטעמו מכל אחריות לנזק כאמור. פטור
תכלולנה הפוליסות  בכוונת זדון. הספק מתחייב כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(

ויתור על זכויות שיבוב כלפי המזמין ומי מטעמו )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון( 
 והספק מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות.

חייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא הספק מת 11.12
חוזה זה הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך 
ולקיים את הביטוחים המפורטים בנספח זה0 על כל תנאיהם כמפורט בנספח זה0 וזאת למשך כל 

לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח זה. לחלופין0  תקופת התקשרותם עם הספק או
רשאי הספק לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט 

 לעיל. 

מוסכם בזאת במפורש0 כי נוסחי פוליסות הספק לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי  11.13
 ף אותם.למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחלי

 

 רישיונות והיתרים ./2

 מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/אוהזוכה  12.1
ההיתרים ו/או הרשיונות הדרושים על פי הדין0 לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב 
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בונו הוא0 לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם0 על חש
 .תקשרותבמשך כל תקופת הה

אישור כי הגיש בקשה  0 תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם0הזוכה מתחייב להמציא למכבי 12.2
 3תוך כאמור 0 והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר למדרסים המוכניםלקבלת אישור אמ"ר 

  ם זה.חודשים ממועד החתימה על ההסכם0 ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא הסכ)שלושה( 

 היה ולא יציג זאת0 שמורה למכבי הזכות לבטל ההסכם עימו.

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

 

 הזוכה מועסקי .23

הזוכה מצהיר בזה0 כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך  13.1
ין0 ויועסקו על כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי0 במישרין או בעקיפ

 ידו0 על חשבונו הוא בלבד0 ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

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

ירות ו/או בקשר הזוכה אחראי כלפי עובדיו0 שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן הש 13.3
למתן השירות0 בגין נזק גופני0 מוות או נזק לרכוש שיגרם להם בעת מתן השירות או בכל פעילות 

 הקשורה למתן השירות. 

פי ההסכם0 וכי כל זכות -כן מצהיר הזוכה כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על 13.4
ו למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/א-שניתנת על

ו/או מטעמם0 לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות0 אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע 
הוראות ההסכם במלואן0 ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של 

שר עם ביצוע עובדי מכבי והם לא יהיו זכאים לכל תשלום0 פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בק
ההסכם או הוראה שניתנה על פיו0 או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם0 או סיום כל התקשרות 

 על פי ההסכם0 מכל סיבה שהיא.

הזוכה מתחייב כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך  13.5
יג מכבי בעניין כלשהו או את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה0 או כמקנה לו מעמד של נצ

 למטרה כלשהי.

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי0 הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי0  13.6
בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה0 אם יקבע על ידי רשות מוסמכת0 כי המצב המשפטי ו/או 

 העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

עיפי המשנה לו0 הינו סעיף עיקרי בהסכם0 אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של סעיף זה0 על כל ס
 ההסכם.

 

 שמירת סודיות ..2

דיעה בקשר יזוכה מתחייב לשמור בסוד0 ולא להעביר0 למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם0 כל ה 14.1
או אגב ביצוע ההסכם במהלך0 או  עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף0

 או לאחר סיומה. ו מתן השירות0 תוך תקופת ההסכם0 לפני תחילתהא

לחוק  118הזוכה מצהיר0 כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  14.2
 .1977-העונשין0 התשל"ז

סעיף זה0 על כל סעיפי המשנה לו0 הינו סעיף עיקרי בהסכם0 אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם.

 

 

  בנקאית לביצוע ההסכם ערבות .22

בידי מכבי0 ערבות  כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם0 יפקיד הזוכה 15.1
צמודה למדד המחירים  אלף ש"ח(0_______ ₪ )________ של בסך  0אוטונומיתבנקאית 
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יום לאחר תום תקופת  121 לצרכן0 שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום
 .("ערבות הביצוע"המצורף להסכם זה )להלן:  "ערבות ביצוע"כמפורט בנספח  0התקשרותה

או הסתיים מתן  מבלי לפגוע בכלליות היקף הערבות כאמור לעיל0 הסתיימה תקופת ההתקשרות 15.2
-השירות מכל סיבה שהיא0 והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם 

רבות הבנקאית או לדרוש הארכה נוספת של הערבות לתקופה תהא מכבי רשאית לחלט את הע
תחזיר מכבי  0והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות

 לזוכה את כתב הערבות הבנקאית.

בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על פי ההסכם0 תהא מכבי רשאית לממש את  15.3
בות את כספה0 מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות0 לבוררות0 הערבות0 כולה או מקצתה0 ולג

 למו"מ משפטי כלשהו0 או למתן הוכחה כלשהי.

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות0 יהא הזוכה חייב  15.4
 7לחדש את הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה0 תוך 

)שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי גבתה את הערבות או כל סכום ה( )שבע
 ממנה.

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

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

המשנה לו0 הינו סעיף עיקרי בהסכם0 אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של סעיף זה0 על כל סעיפי 
 ההסכם.

 

 הפרת הסכם .21

 .פי כל דין או ההסכם-מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית0 על 16.1

או מי מטעמו  בנוסף לאמור לעיל0 רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה 16.2
יסול עסקים באופן אחר0 והליכים אלו לא חם0 הסדר נושים ו/או שיש בהם פירוק0 כינוס נכסי

 יום.)שלושים(  31בוטלו תוך 

 :הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית 16.3

 לבטל את ההסכם לאלתר; או 16.3.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  16.3.2
שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה ימים מיום )שלושה(  3ההתחייבות תוך 

נגרמו ו/או למלא אחר הוראות מכבי0 וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש
 .הקיום כאמור-כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי מכביייגרמו לש

הזוכה למכבי פיצויים לעיל0 ישלם  1663 בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  16.4
0 וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי )חמישים אלף ש"ח(₪  510111מוסכמים בסך 

כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור0 אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין 
רופה אחרים ו/או באמור בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או ת

 נוספים על פי כל דין.

הפר הזוכה את ההסכם הפרה לעיל ו/או  166362 לא תיקן הזוכה את ההפרה0 כאמור בסעיף  16.5
שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את 

קן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות0 כפי ההתחייבות והזוכה לא תי
לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה0 תהיה מכבי זכאית לבטל את  0שנדרש על ידי מכבי

ידי מתן הודעה על כך בכתב0 והזוכה יהא חייב -קיומו0 וזאת על-ההסכם מחמת הפרתו או אי
וזאת בגין הנזקים שנגרמו )חמישים אלף ש"ח(0 ₪  510111בסך לשלם למכבי פיצויים מוסכמים 

ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח 
  נזקים אלה.

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

כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר הצדדים מצהירים0  16.6
עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם0 כמפורט לעיל0 וכי הזוכה 

 יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.
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ד ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה0 והביטול ייכנס לתקפו במוע 16.7
 שתקבע מכבי בהודעה.

 

 

 הסבת ההסכםאיסור  .21

כויותיו על פי ההסכם או את זהזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את  17.1
 אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי. 0החובות הנובעות ממנו

טלת כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה0 תהא בטלה ומבו 17.2
 וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו0 כולן או מקצתן0 אסורות בשעבוד כלשהו. 17.3

פי הסכם זה ו/או חלקן0 לכל -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על 17.4
עניין" בו -גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או מכבי הינה "בעל

 . 1968-תשכ"חהעניין" בחוק ניירות ערך0 -של "בעל כהגדרתו

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך0 הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. 17.5

סעיף זה0 על כל סעיפי המשנה לו0 הינו סעיף עיקרי בהסכם0 אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם.

 

 

 זכות קיזוז .28

0 תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה ולה בלבדי למכבי0 הצדדים להסכם מסכימים בזה0 כ 18.1
מכל סכום שיגיע לזוכה  0עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת

 ממכבי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל0 היה ויתגלו בחשבון0 בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו0  18.2
ם0 תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות טעויות0 אי דיוקים ו/או ליקויים כלשה

 האמור לעיל0 מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה ממכבי.

 

 

 ויתור בכתב .22

 לפיו0 אלא בכתב. הצדדיםאין שינוי בהסכם0 ואין ויתור על זכות מזכויות  19.1

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

לא ייחשב הדבר כויתור על  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על 19.3
 זכויותיו0 לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 

 

 סמכות שיפוט .0/

או הקשורים להסכם ו/או בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 . יפו -אביב-בתללמכרז0 תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 

 
 

 ומתן הודעות כתובות הצדדים .2/

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.
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נה שבמבוא להסכם0 ובהישלחן כך תחשבאלקטרוני למען  פי הסכם זה תישלחנה בדואר-כל ההודעות על
 .שליחתן שעות מעת 24כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 

 
 
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 



 

 תאריך:_____________

 

 

 בודלכ

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

 "(מכבי" וד:)להלן ביחד ולח

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

 

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

וכן כל אספקת מדרסים מוכנים ומערכות מדידה והתאמה של מדרסים בסיוע מחשב בקשר עם מתן שירותי 

 -" והשירותים)להלן בהתאמה: " ספקשנערך ביניכם לבין ההשירותים הנלווים כמפורט וכמוגדר בהסכם 

 "(.תקופת הביטוח)להלן: "ת ביום _______ "( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימההסכם"

כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין  ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .1
0 בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק 1981 -האחריות למוצרים פגומים0 התש"ם )נוסח חדש( ו/או על פי חוק 

₪  601110111 נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים0 בגבול אחריות של
 מנהליה ועובדיהביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי ו/או הלתקופת ₪  2101110111לאירוע ובסה"כ 

 .ספקמי מעובדי ה קבע כי נושאים בחובות מעביד כלפיה ויבמקר

 פוליסה מספר _______________________
 

ביטוח חבות הספק על פי דין0 בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
מי שפועל מטעמה0 בקשר עם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו0 לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או 

לאירוע ₪  601110111 ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו0 בגבול אחריות של
ביטוח. שם המבוטח בפוליסה יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הובסה"כ לתקופת 

לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת0 
רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי0 ויבוטל כל חריג בגין רכוש אחד מיחידי המבוטח. 

 .באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק

 פוליסה מספר _____________________
 

בקשר עם ו/או  0גרר0 לרבות נזק ק גוף ו/או רכושבגין נז דין יעפ" הספקאחריותו של  כיסוי -חבות מוצר טוחיב .3
בגבול אחריות "( המוצרים)להלן:" ו/או הבאים מטעמו הספק י"עמשווק0 מסופק מטופל0  המיוצר0 עקב מוצר

הפוליסה מורחבת לכסות גם נזק הנובע ישירות מעבודה  טוח.הבילתקופת  כלתביעה ובסה"₪  601110111של 
 בשלמכבי ת לשפות אורחב מהביטוח כאמור צר" כהגדרתו בפוליסה . שביצע המבוטח ואשר אינה "מו

נזקים שנגרמו בקשר עם להספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר למעשי ו/או מחדלי  האחריות
ו/או עקב המוצרים0 וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 

רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות  תחולהבביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת  .מיחידי המבוטח
ההסכם0 אך לא לפני החלה בטרם נחתם  זאתשבנדון0 גם אם פעילות  השירותיםהספק בקשר עם 

 תחול בפוליסה כי מוסכם0 כלשהי מסיבה יחודש לא או יבוטל בחברתנו שהביטוח במקרה .___________
 וכל בחברתנו הביטוח תוקף פג וב מהמועד נוספים חודשים 6 למשך0 מוארכת ותביעות יםנזק גילוי תקופת
 נושא לכל ייחשב0 המוארכת הגילוי תקופת במהלך הודעה תימסר ושעליו הביטוח בתקופת שיארע אירוע
יסה . לעניין סעיף זה הגדרת המוצרים על פי הפולהביטוח תקופת במהלך ההודעה נמסרה עליו כאירוע ועניין

 מורחבת לכלול גם: הדרכה0 תמיכה מקצועית0 שירותי תחזוקה0 ועדכוני תוכנה .
 פוליסה מספר _____________________________

 

 כללי 

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

ו/או מי  מכביוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביט .5
 .הו/או מי מטעמ מכביוכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי  המטעמ
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מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח ישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .6
 יום מראש. 31רשום  הודעה על כך בדואר מכבימבלי שניתנה ל

במהדורתו  "ביט"0 לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כספקמוסכם בזאת במפורש0 כי נוסחי פוליסות ה .7
 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו

 

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

 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

 מכבי שירותי בריאות

 227/99מאנית מס' ואגודה עות

 תל אביב 27רח' המרד 

 0א.נ.ג.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

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

)מכח מכרז  "החייב"( בקשר עם הסכם –)להלן  ____________ כמפורט להלן0 המגיע או עשוי להגיע לכם מאת

 .בסיוע מחשבשל מדרסים מערכות מדידה והתאמה מדרסים מוכנים ולאספקת  (117/21120 מס'

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

0 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלימדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה 

ולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו0 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.

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

 0" המדד היסודי"( –דות )להלן ____ נקו: היינו0 עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______

 –אזי0 יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן 

 "סכום הערבות המוגדל"(.

 למניעת ספק0 אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו 0 לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

 

ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב0 כל סכום בגבול  7כם מפעם לפעם0 בכל מקרה תוך אנו נשלם ל

סכום הערבות המוגדל0 מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב0 ובלבד 

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

 
 _________ ועד בכלל .  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום

 
 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 
        ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 בכבוד רב0

 

 __________שם הבנק:

 __________שם הסניף:



 נספח ג'
 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות
 

 02/2201/מס' רגיל מכרז פומבי הנדון: טופס הצעה ל
  בסיוע מחשבשל מדרסים מערכות מדידה והתאמה מדרסים מוכנים ולאספקת 

 

 ____________________ המוצע: שם המכשיר / מערכת _________________________התאגיד המציע: 

 דגם __________________ __________________________ תוצרת המוצע: פירוט הציוד הנלווה

 ____________________________________________הערות: ___________

 
 כתב הצהרה והתחייבות המציע .2

 מצהירים ומתחייבים כדלקמן:0 אנו הח"מ0 הרשאים להתחייב ולחתום בשם ______________________

קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז0 אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות ובהתאם  
 מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו. לכך אנו

 אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז. 161

חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו בתנאים  162
 6מכרז0 לרבות חתימה על ההסכם המצורף כלשונוהמפורטים בכל תנאי המכרז0 והכל אם נהיה הזוכים ב

 ידוע לנו כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש0 כולה או חלקה0 מכל סיבה שהיא. 163

הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת  1.4
 בינינו לבין מכבי.ההצעה ולאחריה0 לרבות במהלך תקופת ההתקשרות0 אם תהא0 

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב ההצהרה והתחייבות זה בתוקפן0 לא  165
להגשת  שנקבע האחרון מהמועד ימים 91 שיעברו לפני מהן בנו לחזור ולא לתקנן לא0 לשנותן לא0 לבטלן

  לפי ההסכם. במשך כל תקופת ההתקשרות –ההצעות במכרז זה0 ואם נהיה הזוכים במכרז 

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

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

יציג נכון ליום ה( €)/ שער האירו  ($)ידוע לנו0 כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער הדולר ארה"ב 
 האחרון להגשת ההצעות למכרז.

 

 :בסיוע מחשבשל מדרסים למערכות מדידה והתאמה למדרסים מוכנים ולהלן הצעתנו  ./

ידי -מופעלים עלחיצוניים שאינם מכבי ובמתקנים מתקני התאמה יוצבו ללא עלות בהמערכות המדידה ו 2.1
 .)נספח ז'( בפריסה ארצית אשר אותה מכבי תבחר מכבי

 מדרסים המוכנים הינה זהה לכל סוגי המדרסים.עלות ה 2.2

ודוגמא אחת מכל סוג מדרס )הדוגמא תהיה  מתקן התאמת מדרס באמצעות מחשבלהצעה יש לצרף  2.3
 .במידת נעל של מבוגר(

 ניתן להגיש הצעה למחיר עד שתי ספרות אחרי הנקודה. 2.4

 . Excelטופס ההצעה של מדרסים מוכנים מצורף כקובץ  2.5

 אופן ההגשה: 2.5.1

 מגנטית במדיה .א

 חתום על ידי המציע בחתימה + חותמת. - פלט מחשב מהמדיה המגנטית .ב

מדיה פלט המחשב מהבכל מקרה של סתירה בין האמור בהדפסי טפסי ההצעה לבין האמור ב 2.5.2
 המודפס שיוגש על ידי המציע. פלט המחשב מהמדיה המגנטיתהמגנטית0 יגבר האמור ב

מדרסים מוצעת יש למלא טופס מענה טכני המצורף  עבור כל מערכת מדידה והתאמה בסיוע מחשב של 2.6
 . כנספח ח'
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 אופן ההגשה: 2.6.1

 במדיה מגנטית .א

 חתום על ידי המציע בחתימה + חותמת. -הדפסה של טופס המענה הטכני .ב

לבין האמור במדיה המגנטית0  טופס המענה הטכניבכל מקרה של סתירה בין האמור בהדפס  2.6.2
 וגש על ידי המציע.המודפס שי בטופס המענה הטכנייגבר האמור 

 
 :הצמדות .3

)יש  למכרז0 באחת הדרכים המפורטות להלן "נספח ב'"יעשו במנגנון הקבוע בהסכם0 יהצמדות המחירים 
 :באפשרות המבוקשת( Vלסמן 

 .מחירים הנקובים במט"ח א. 

  .חמחירים הנקובים בשב". 

 (111%יעלה על )סך האחוזים לא  למט"ח _____%-למדד המחירים לצרכן ו ______%. הצמדה ג. 

 
 :הערות ..

 מחיר הינו סך התמורה אשר תיגבה ממכבי ומהמבוטח יחדיו0 כפי שתורה מכבי. ה 4.1

 הצעת המחיר כוללת את עלות הייצור0 האחסון0 האריזה0 ההובלה.  4.2

עבורם השירות את ו 0 את מערכות המדידה וההתאמההמדרסים המוכניםחייב לספק את הזוכה מת 4.3
  פי המפרט.-ועלבכמות שתידרש על ידי מכבי 

 
 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .2

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

ותשלום חובות  אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ]   [
 .1976-תשל"והמס(0 

 ו/או רשות הבריאות ביפן TGAטרליה סו/או או HEALTHו/או קנדה  FDA-הו/או  CE-אישור ה ]   [
 .למדרסים המוכנים המוצעים

0 יש0 אם וככל שאישור על היותו מצוי בהליכי רישום לקבלת אמ"ר ואאישור אמ"ר משרד הבריאות  ]   [  
 .המוצעים המדרסים המוכניםעבור 

 כספית.על היקף פעילות  אה חשבוןאישור רו ]   [

 המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץ. אישור יצרן ]   [

 נספח ו' למסמכי המכרז. -רך דין תצהיר העשוי בפני עו ]   [

של יהם ותכונותיהם העיקריות תותמונ ואת תיאוראת הצבעוני באיכות נאותה0 המכיל  פרוספקט ]   [
 .התאמההמדידה והמערכות המדרסים המוכנים ו

 מורשי חתימה בחברה.בדבר ור עו"ד/רו"ח איש ]   [

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי. [   ]

 טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום.     ]   [

 

 _________________ חתימה:  __________________ השם המלא:
 

 חותמת: _________________ _____________________ תפקיד:
 

 טלפון:__________________ _____________________ כתובת:
 

______________________ :דואר אלקטרוני  __________________ תאגיד: 'מס



 'דנספח 
 

  טופס פרטי המציע
 
  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן0  למלאהמציע נדרש 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 
  פרטי המציע .2
 

 שם
 
 

 מס' עוסק מורשה

 )צורת התאגדות(:מעמד משפטי 
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 מייצג את יצרן הציוד משנת:

 טלפונים:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  

 

 
 
 תיאור כללי של המציע  ./

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כוח אדם .3
 

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
 

 שי שירות טכני המועסקים על ידי המציע : ב. מספר אנ
 

מדידה המערכת ג. שמות אנשי השירות הטכני0 המועסקים ע"י המציע0 והעוסקים בתחזוקת 
 המוצעת ותמיכה מקצועית: התאמה בסיוע מחשב של מדרסיםהו
 

______________________________       ______________________________ 
 

_____________________________        ______________________________ 
 

                                                                    
 המועסקים על ידי המציע :  לקוחות. מספר אנשי שירות ד
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 ניסיון קודם ולקוחות  ..
 

התאמה המדידה והת וובמתן שירותי אחזקה למערכ אספקהמספר שנות ניסיון של המציע ב
 :מוכנים המוצעיםהמדרסים הואספקת בסיוע מחשב של מדרסים 

 
 
 

מהדגמים המוצעים במכרז0 שנמכרו מדידה והתאמה בסיוע מחשב של מדרסים מספר מערכות 
 ע"י המציע בשנתיים האחרונות:

 
__________________________________________________________________ 

 
 מהדגמים המוצעים במכרז0 שנמכרו ע"י המציע בשנתיים האחרונות:סים מוכנים מדרמספר 

 
 
 

 שמות הרוכשים המפורטים להלן:
 
1___________________________ .        2____________________________ . 
 
3___________________________ .        4____________________________ . 
 
5_________ ._________________          6____________________________ . 
 

 
 
 

מדרסים  האחרונות באופן סדירבשנתיים להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו2להם אנו מספקים 

 בסיוע מחשב של מדרסים מערכות מדידה והתאמה מוכנים ו

2.  
 שם הלקוח:

 
 שם האיש הקשר:

 
 תפקידו:

 
 טלפון:

 
 תיאור השירות שניתן:

 
 תקופת מתן השירות:

 
 
/.  

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
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3.  
 שם הלקוח:

 
 שם האיש הקשר:

 
 תפקידו:

 
 טלפון:

 
 תיאור השירות שניתן:

 
 תקופת מתן השירות:

 
 
 

 דלעיל נכונים. הננו מצהירים בזה שכל הפרטים

 

 

 : ________________________ חותמת חתימת המציע :____________________    

 



 'הח נספ
 ______________________תאריך: 

 
 

 כתב ערבות הגשה
 

 לכבוד 

 מכבי שירותי בריאות

 27רחוב המרד 

 תל אביב

 
         כתב ערבות מספר __________הנדון: 

 
 
 

 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך)להלן: "המבקש"(0  _____לבקשת ____________________

מדרסים מוכנים 0 לאספקת 117/2112מס' רגיל פומבי אשר תדרשו מאת המבקש0 בקשר עם מכרז 0₪  510111

 בסיוע מחשב. מערכות מדידה והתאמה של מדרסיםו

 

הראשונה בכתב0 מבלי שתהיו חייבים לנמק את אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך עשרה ימים מתאריך דרישתכם 

 דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם0 או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש.

 

 ועד בכלל. 1.8.12ערבות 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 



 'ונספח 

 ר י ה צ ת
 
 

וכי אהיה  את האמת מרולאחר שהוזהרתי כי עלי ל 0_______________מס' ת.ז.  0___________ 0הח"מ אני
 בזה בכתב כדלקמן: /הלעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן0 מצהיר /הצפוי

 

למכרז פומבי רגיל מס' ( "החברה")להלן:  כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת _______________תצהירי זה ניתן  .1
 מדרסים מוכנים ומערכות מדידה והתאמה של מדרסים בסיוע מחשב.לאספקת  117/2112

 

 משמש/ת בתפקיד _________________ בחברה ומוסמך/כת ליתן תצהיר זה בשמה.הנני  .2

 

ומערכות המדידה וההתאמה של מדרסים בסיוע מחשב מהתוצרת אותה מציעה החברה מוכנים המדרסים ה .3
הברית ו/או במערב אירופה ו/או ביפן ו/או בקנדה ו/או נמכרים לפחות שנתיים בישראל ו/או בארצות 

 באוסטרליה.

 

)עשרת אלפים( יחידות של המדרסים המוכנים מהתוצרת המוצעת0  110111נמכרו במצטבר לפחות  2111בשנת  .4
 בישראל ו/או בארצות הברית ו/או במערב אירופה ו/או ביפן ו/או בקנדה ו/או באוסטרליה. 

 

בסיוע  התאמה של מדרסיםהמדידה והומערכות המדרסים המוכנים כל מגוון  לספק אתהחברה באפשרות  .5
 0 המוגדרים על ידי מכבי0 בפריסה ארצית.מחשב

 

 זה שמי0 זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.  .6

 

   ______________________ 

 חתימה                                                                    

 

במשרדי ברחוב  0 עו"ד0_________________ 0בפני /ההופיע __________כי ביום  0מאשר בזה הנני
מספר זהות  ידי תעודת על /העצמו הה/תהישז 0_______________ /גב'____________________0 מר

ים בחוק לעונשים הקבוע /היהיה צפוית/להצהיר את האמת וכי  /הכי עליו /הואחרי שהזהרתיו 0______________
 .בפני עליה /מההנ"ל וחתם /האת נכונות הצהרתו /היעשה כן0 אישרת/אם לא 

 

______________________ 

 חתימה וחותמת                                                                         


