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 מנהלה

1. 0Bכללי 

1.1. 21Bספקים שניעד "מכבי") מעונינת להתקשר עם  :מכבי שירותי בריאות (להלן 

 .מחטים המוברגות לעטי אינסולין, לספק למכבי יםהמסוגל

1.2. 22Bגם לעטי הורמון גדילה  ים לא תהא מחט המתאימה ה/ם הזוכ/יבין הספקבמידה ו

טי עאספקת מחטים המתאימות לל י תהיה רשאית להתקשר עם ספק נוסףמכב

 .הורמון גדילה

1.3. 23B של מסמכי המכרז. נספח ג' –את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה 

1.4. 24B למכבי שמורה האופציה להאריך שמונה עשר חודשיםההתקשרות היא לתקופה של .

בתנאים זהים;  )1(חודשים כל אחת:  18  תקופות נוספות בנות 2-את תקופת ההסכם ב

 ) בתנאים מיטיבים בתיאום עם הספק.2או (

1.5. 25B בתי המרקחת של -המחיר אותו מציע הספק יהיה אחיד לאספקה בכל הערוצים 

 , וכן למחסן המרכזי של מכבישבהתקשרות עם מכבי מרקחת פרטיים בתי,  מכבי

  .מהפעילות 3%-המוערך בכ

1.6. 26B לפי שיקול דעתה, עם המציעים שא ומתןהזכות לנהל ממכבי שומרת לעצמה את , 

 במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.

1.7. 27B.מכבי   מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא

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

תיעדוף יכול להתבטא, בין  ,הזכות לתעדף בין המוצרים הזוכים מכבי שומרת לעצמה .1.8

 המצאותהיתר, במחשבים של רופאי מכבי, בתצוגה בבתי המרקחת של מכבי, וב

 במרפאות האחיות ומכוני הסוכרת.

 מחטים 100אריזות של  54,000 -אומדן כמות הרכישות השנתית הכוללת הוא כ .1.9

יודגש כי אומדן זה הינו הערכה בלבד לכלל מכבי  ויתכן כי היקף הרכישות   .באריזה

 יהיה גבוה יותר או נמוך יותר, בהתאם לצרכים של חברי  מכבי. 

1.10. 28B מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים

 , אם ירצו בכך. להלןכהגדרתם 

2. 1Bהגדרות 

29Bסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה בכל מקרה שבו קיימת במ

 מההגדרות שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 131/2012מספר רגיל  פומבימכרז  – "המכרז"

 מסמך זה על נספחיו. – "מסמכי המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

מחטים המוברגות על עטי אינסולין  המתאימות  –מחטים המוברגות על עטי אינסולין" "

   .גם לעטי הורמון גדילה

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

 דעתם של הגופים. 
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30B למסמכי המכרז. נספח ב' - ההתקשרותהגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם 

 

 

3. 2Bמנהלה 

3.1. 31Bרכישת מסמכי המכרז 

32B ,19.11.12 ועד ליום 8.11.12 החל מיוםהמעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש ,

ש"ח   1,000בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של 

-, תל27(שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 

, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי 14אביב, קומה 

  . 10:00-14:00 :בין השעות ,ה'-מכבי,  בימים א'

3.2. 33Bבירורים ופניות 

3.2.1. 69B או בקשר למסמכי המכרז. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז

נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה 

 מחט, רכזת ועדת המכרזים.

3.2.2. 70Bוזאת בכתב בלבד, באמצעות דואר 27.11.12 הפניות תעשנה עד ליום ,

חריות לוודא את על המציע מוטלת הא. mahat_s@mac.org.il: אלקטרוני

 .03-5143643 מס':דבר הגעת הפניה בטלפון 

3.2.3. 71B לא תענינה. 3.2.2 פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף 

3.2.4. 72B על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה

 לרבות מספר טלפון. ,שלחנה התשובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשרית

3.2.5. 73Bאר ידי מכבי, באמצעות דו-תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על

 אלקטרוני 

 .5.12.12 עד ליום

3.3. 34Bאופן ומועד הגשת ההצעות 

3.3.1. 74B את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא

 באמצעות 

מספר רגיל  פומביהדואר!) במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז 

רכזת ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא  -לידי גב' שרה מחט  131/ 2012

 . 14, תל אביב, קומה 27מקומה במכבי, ברח' המרד 

75B'המועד האחרון . 10:00-14:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א

הצעות שלא . 12:00, בשעה 13.12.12-ה' ה הוא יום להגשת ההצעות

 !לא תתקבלנהתוגשנה עד למועד האמור, 

3.3.2. 76B לאחר 'כנספח גההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב , 

 חתימתה, והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה 

הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט 

 להלן, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד. 5 סעיף ב

mailto:mahat_s@mac.org.il
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3.3.3. 77B למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז

שנרכשו ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך כפי בכריכתם המקורית 

ת כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים מודפס, וכי ההצעה תכלול א

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

3.3.4. 78B המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת

המכרזים, תוחתם המעטפה ע"י רכזת ועדת המכרזים, או ממלא מקומה 

 כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.

3.3.5. 79Bזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ועדת המכר

ההצעות לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור 

 תפורסם.

3.3.6. 80B על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות

המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל 

אם וככל  ,קשר עם מכבי בהסכםבהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להת

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

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

 

4. 3B תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז 

4.1. 35Bרשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן: 

4.1.1. 81B בישראל.תאגיד רשום כחוק יחיד או 

4.1.2. 82B באמצעותו ו/או באמצעות קבלן משנה את המחטיםמסוגל לספק למכבי. 

4.1.3. 83Bת על ידו אישור הוהמוצע מחטיםל-FDA  ו/אוCE  ו/או קנדהHEALTH  ו/או

 ו/או רשות הבריאות ביפן. TGAטרליה סאו

4.1.4. 84B בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ או אישור מנציגו המורשה

 .של היצרן

4.1.5. 85Bכדין. מנהל ספרים 

4.1.6. 86B לפי כללי חשבונאות מקובלים,   2011 – 2010הכנסותיו  בשנים האחרונות

₪ מיליון    2 וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן

 לשנה לפחות.

4.1.7. 87Bוכל  ציוד רפואי לפחות, באספקת שנה הינו בעל נסיון מוכח בישראל של

 השירותים הכרוכים בכך. 

4.1.8. 88Bהמופיעים במפרט להלן ובציון האיכות  עמד בכל התנאים ההכרחיים

 המזערי הנדרש.

4.1.9. 89B.רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך 

4.2. 36B עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע

 .הצעתו תפסל – שלא יעמוד באחד מהתנאים

4.3. 37B ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם
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הצעתו מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים 

יקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, יאת המצאת הנ"ל למכבי תוך פרק זמן קצוב ש

י תוקף ותחולה נכון למועד אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כאמור, יהיו בעל

 האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     

 

5. 4Bהתחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה 

5.1. 38B(תשעים) יום מהמועד האחרון  90כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,המציע יאשר

להגשת ההצעות. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית 

 60מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופות נוספות של עד 

עתו (ששים) יום כל אחת, ובמקרה זה יהיה כל מציע רשאי להאריך את תוקף הצ

ישלח על ידי בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור ת

 .מכבי בכתב

5.2. 39Bשלח למכבי על יהודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, ת

ידי המציע בכתב, לידי הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר 

שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף מהרגע  ימי עבודה 2אלקטרוני, וזאת בתוך 

 הצעתו או לבטלה.

5.3. 40B על ידי  כהצעה שבוטלהבהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו

 המציע.

5.4. 41B לעיל או על פי הדרך הקבועה  5.2 ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף

 לעיל, לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי. 5.3 בסעיף 

 

6. 5Bאישור עריכת ביטוחים 

6.1. 42Bההתקשרות (להלן:  אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם

אישור טיוטא של  ,. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו)"אישור עריכת ביטוחים"

 עריכת ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח, בכפוף לזכייתו במכרז.

6.2. 43B סעיף שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות

 לעיל. 3.2  

6.3. 44Bהזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם 

 , אישור עריכת ביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.ההתקשרות

 

7. 6Bבחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות 

7.1. 45B יודגש כי 30%וציון לאיכות  70%ציוני האיכות והמחיר ישוקללו כדלקמן: ציון למחיר .

הציון המשוקלל ינתן אך  ורק לגבי מחטים שעמדו בדרישות ההכרחיות, כאמור לעיל 

 ובמפרט. 

7.2. 46B מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה

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

7.3. 47B70%  - ציון המחיר  

7.4. 48B ח' - נספחמצ"ב טופס אמות המידה  30% –ציון האיכות. 

7.5. 49B200לתקופה של חודש ימים, פי דרישת מכבי וללא תשלום, -יספק, על  המציע במכרז 

 יום מדרישת מכבי. 7להדגמה ולנסיון, וזאת בתוך  מחטים

7.6. 50B ועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון איכות מזערי

ברכיבים הכלולים בסעיפי האיכות דלעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת 

נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים  ההצעה, ו/או אשר

 יקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. יבאופן ש

7.7. 51B"כהגדרתו להלן,  ,באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נסיון גרוע

באה רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת ה מכבי תהא

בתור לזכייה, ובלבד שלמכבי לא היה "נסיון גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו 

 .10%-של המועמד המקורי לזכייה ביותר מ

52Bהמילים "נסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו/או  ,לצורכי סעיף זה

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.

7.8. 53B תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על ועדת המכרזים

פי שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את 

 המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.

7.9. 54B ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות

ב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס שימונה יהא רשאי, אך לא חיי

אם  ,המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה מוצרל/למציע ו/או 

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

 כנדרש.

7.10. 55B מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי

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

7.11. 56B ,ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה

למקרה  שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל 

חודשים מיום לושה) (ש 3י מכבי בתוך יד-למכל סיבה  שהיא, או יבוטל ע הפועל,

 תחילתו.

7.12. 57B באחריות המציע לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לעניין המענה הטכני לבין

תוני היצרן בלבד או שתפסול נהצהרות היצרן. היה ותתגלה סתירה, מכבי תתייחס ל

 את ההצעה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

7.13. 58B למועד האחרון להגשת מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד

 מכרז.ל ההצעות
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8. 7Bהתחייבויות המציע הזוכה במכרז 

8.1. 59B למסמכי המכרז,  'כנספח בהמצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם

 מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. עבודה (שבעה) ימי 7בתוך 

60Bאישור , ההתקשרות הזוכה מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם

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

61B ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם

 .כמופיע בנספח ב' למכרזההתקשרות 

8.2. 62B.מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם 

8.3. 63Bימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית ההתקשרות םבמעמד החתימה על הסכ ,

 פי הנוסח המצ"ב.-לאוטונומית לביצוע התחייבויותיו ע

8.4. 64Bכי  ,, ימציא הזוכה במכרז למכבי אישורההתקשרות תוך שבוע ממועד חתימת הסכם

, והוא מתחייב להמציא אישור המחטיםהגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר למכשיר/

, ובכל מקרה ההתקשרות החתימה על הסכם חודשים ממועד(שלושה)  3אמ"ר תוך 

 טרם הפעלת השרות נשוא המכרז.

 

9. 8Bביטול המכרז 

9.1. 65B לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי

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

,  והכל כמפורט בהסכם ועטי הורמון גדילה אינסוליןעטי על מחטים מוברגות 

 ).'נספח בההתקשרות (

9.2. 66Bלבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית

לפרסם מכרז חדש לאחר  -אך לא חייבת  -דעתה הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית 

 .כאמור ביטול המכרז

9.3. 67Bואר אלקטרוני לכל המציעים אשר הגישו הצעות שלח בדיהודעה על ביטול המכרז ת

 במכרז.

9.4. 68B החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי

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

 

10. 9Bעיון במסמכי המכרז 

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

כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה תמורת  ,המכרז, עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז

כי סכום זה ייגבה החל מהשעה השנייה ואילך,  ,לשעה. יודגש ₪ 400תשלום בסך של 

 לרבות צילומי מסמכים.

10B צוי זכויותיו יבדבר מעיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף

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

11. 11Bבעלות על מסמכי המכרז 

12Bנם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות ימסמכי המכרז ה

ינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שא

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

 

12. 13Bסמכות שיפוט 

14B בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט

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



 נספח א'

 מפרט

 דרישות המפרט הינן דרישות הכרחיות אלא אם צוין אחרת
1.  

 כללי: .1

ועטי הורמון מפרט זה מאפיין את דרישות מכבי למחטים שמוברגות על עטי אינסולין  1.1
גדילה, אשר ימכרו בבתי המרקחת של מכבי ובבתי מרקחת פרטיים עימם למכבי הסדר, 

 וייעשה בהם שימוש במרפאות מכבי ומכוני הסוכרת.    בכל רחבי הארץ ,
 

למכשיר  הזוכה יתחייב להמציא למכבי אישור כי הגיש בקשה  לקבלת אישור אמ"ר 1.3 1.2
חודשים  ממועד  3תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם, והוא יתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 

 החתימה על ההסכם, ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא ההסכם .  
 

 הספק יצרף להצעתו פרוספקט צבעוני באיכות נאותה המכיל תיאור המחט, תמונתו   1.4
 ספים כנדרש במכרז.ותכונותיו העיקריות ומסמכים נו      

 
 , מענה טכני):1-'אמאפייני המחטים (ראה נספח  .2

 כללי 2.1 
 מחטים חד פעמיות סטריליות . 2.11
 שנתיים לפחות. -תפוגת מחטים  2.12
 /או לכל סוגי עטים של הורמון גדילה. מחטים המתאימות לכל עטי הזרקה של אינסולין ו 2.13
 .מחטים מגיעות באריזות נפרדות  2.14
 על כל אריזת מחט בודדה שם המחט ופג תוקפו יהיו כתובים בבירור. 2.15
 על המחטים להיות בעלי כיסוי כפול.  2.16
 יינתן יתרון לכיסוי אלומיניום. פתיחת הכיסויים קלה ונוחה. 2.17
 non-toxic   non-pyrogenic    latex freeמחט עשויה מחומר :  2.18
 .לות חיבור המחט יציב ללא נזי 2.19
 חיבור בין המזרק למחט אטום ואין דליפה 2.20
 לא נתקע בדרכו החוצה מהמחט-החומר עובר בצורה חלקה 2.21

 
 מבנה המחט 2.2

 end to end -מחטים בעלות סיליקוניזציה לאורך כל המחט 2.21
 . גבוה יותר  bevelלפחות. יינתן יתרון ל bevel 3 מחט שהיא  2.23
 מ"מ ומטה. יינתן יתרון ככל שהמחט קצרה יותר 8 – אורך מחטים 2.24
 לכל אורכה. יינתן יתרון למחט דקה יותר.  30Gהמחט תהיה מינימום  2.25

 אספקת המחטים 2

הספק יספק את המחטים לבתי המרקחת של מכבי בכל רחבי הארץ ולבתי  2.1
מרקחת פרטיים אשר למכבי הסכם עימם (אפשרי גם באמצעות מפיץ משנה) . 

 ' למכרז.חנספח  –רשימת בתי המרקחת של מכבי נכון להיום 
ימי עבודה  2הספק יספק את המחטים  על סמך הזמנה ממוחשבות ממכבי ובתוך  2.2

 מועד קבלת ההזמנה, ולבתי המרקחת הפרטיים כפי שיגדירו.לכל המאוחר מ
הספק יספק אך ורק מחטים שתאריך תפוגתו לא יפחת משנתיים, כשהוא כולל  2.3

 את כל הרכיבים הנדרשים ובכמות הנדרשת.
הספק יידרש, במהלך כל תקופת ההתקשרות, להחזיק ברשותו מלאי של מחטים  2.4

 בהתאם לביקושים.
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 :______ מתוצרת:                 1לדגם  טכני מענה  -  1נספח א'

סעיף 
 במפרט

מציע, הצהרתו הצעת ה נושא/דרישה

נא –ופירוט התייחסותו 

 להשלים

1 . 
15Bמאפיינים תפעוליים/ כללי  

 כן / לא מחטים חד פעמיות סטריליות  1.1

  שנתיים לפחות–תפוגת מחטים  1.2

 כן / לא . אינסוליןמחטים המתאימות לכל עטי הזרקה של  1.3

לכל סוגי עטים של הורמון מחטים המתאימות  1.4

 מהווה יתרון –גדילה 

 כן / לא

 כן / לא מחטים מגיעות באריזות נפרדות , נוחות לפתיחה. 1.5

 על כל אריזת מחט בודדה שם המחט ופג תוקפו 1.6

 כתובים בבירור

 כן / לא

 כן / לא כיסוי כפול המחטים בעלי 1.7

יינתן יתרון לכיסוי כיסוי המחט.  חומר ממנו עשוי 1.8

 אלומיניום.

 

    non-toxic   non-pyrogenicמחט עשויה מחומר :  1.9

latex free 

 כן / לא

 כן / לא חיבור המחט יציב ללא נזילות  1.10

2 
16Bמבנה המחט  

 - מחטים בעלות סיליקוניזציה לאורך כל המחט 2.1

end to end 

 כן / לא

2.2 bevel 3  ככל שהיינתן יתרון  -לפחות-bevel  גבוה

 יותר

 יש לציין  

  כן / לא מ"מ 0.05-0.07בטווח   thin wallמחט בעלת 2.3

 יש לציין את המספר

מ"מ ומטה. יינתן יתרון ככל  8 –ים מחטה ךאור 2.4

 שהמחט קצרה יותר

 יש לציין כל מחט בנפרד

  אורך 

  אורך 

  אורך

  אורך

  אורך

2.5 Gauge –  יש לציין  מחט דקה יותר.ככל שיינתן יתרון 
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 :______ מתוצרת             :2לדגם  מענה טכני  -  1נספח א'

סעיף 
 במפרט

מציע, הצהרתו הצעת ה נושא/דרישה

נא –ופירוט התייחסותו 

 להשלים

1 . 
17Bמאפיינים תפעוליים/ כללי  

 כן / לא מחטים חד פעמיות סטריליות  1.1

  שנתיים לפחות–תפוגת מחטים  1.2

 כן / לא . מחטים המתאימות לכל עטי הזרקה של אינסולין 1.3

לכל סוגי עטים של הורמון מחטים המתאימות  1.4

 מהווה יתרון –גדילה 

 כן / לא

 כן / לא מחטים מגיעות באריזות נפרדות , נוחות לפתיחה. 1.5

 תוקפו על כל אריזת מחט בודדה שם המחט ופג 1.6

 כתובים בבירור

 כן / לא

 כן / לא כיסוי כפול המחטים בעלי 1.7

יינתן יתרון לכיסוי כיסוי המחט.  חומר ממנו עשוי 1.8

 אלומיניום.

 

    non-toxic   non-pyrogenicמחט עשויה מחומר :  1.9

latex free 

 כן / לא

 כן / לא חיבור המחט יציב ללא נזילות  1.10

2 
18Bמבנה המחט  

 - מחטים בעלות סיליקוניזציה לאורך כל המחט 2.1

end to end 

 כן / לא

2.2 bevel 3  ככל שהיינתן יתרון  -לפחות-bevel  גבוה

 יותר

 יש לציין  

  כן / לא מ"מ 0.05-0.07בטווח   thin wallמחט בעלת 2.3

 יש לציין את המספר

מ"מ ומטה. יינתן יתרון ככל  8 –ים מחטה ךאור 2.4

 שהמחט קצרה יותר

 יש לציין כל מחט בנפרד

  אורך 

  אורך 

  אורך

  אורך

  אורך

2.5 Gauge –  יש לציין  מחט דקה יותר.ככל שיינתן יתרון 
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 :______ מתוצרת               :3 לדגם מענה טכני  -  1נספח א'

סעיף 
 במפרט

מציע, הצהרתו הצעת ה נושא/דרישה

נא –ופירוט התייחסותו 

 להשלים

1 . 
19Bמאפיינים תפעוליים/ כללי  

 כן / לא מחטים חד פעמיות סטריליות  1.1

  שנתיים לפחות–תפוגת מחטים  1.2

 כן / לא . מחטים המתאימות לכל עטי הזרקה של אינסולין 1.3

לכל סוגי עטים של הורמון מחטים המתאימות  1.4

 מהווה יתרון –גדילה 

 כן / לא

 כן / לא מחטים מגיעות באריזות נפרדות , נוחות לפתיחה. 1.5

 על כל אריזת מחט בודדה שם המחט ופג תוקפו 1.6

 כתובים בבירור

 כן / לא

 כן / לא כיסוי כפול המחטים בעלי 1.7

יינתן יתרון לכיסוי כיסוי המחט.  חומר ממנו עשוי 1.8

 אלומיניום.

 

    non-toxic   non-pyrogenicמחט עשויה מחומר :  1.9

latex free 

 כן / לא

 כן / לא חיבור המחט יציב ללא נזילות  1.10

2 
20Bמבנה המחט  

 - מחטים בעלות סיליקוניזציה לאורך כל המחט 2.1

end to end 

 כן / לא

2.2 bevel 3  ככל שהיינתן יתרון  -לפחות-bevel  גבוה

 יותר

 יש לציין  

  כן / לא מ"מ 0.05-0.07בטווח   thin wallמחט בעלת 2.3

 יש לציין את המספר

מ"מ ומטה. יינתן יתרון ככל  8 –ים מחטה ךאור 2.4

 שהמחט קצרה יותר

 יש לציין כל מחט בנפרד

  אורך 

  אורך 

  אורך

  אורך

  אורך

2.5 Gauge –  יש לציין  מחט דקה יותר.ככל שיינתן יתרון 
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 נספח ב'           

 ה ס כ ם

 2012אביב, ביום ____  בחודש _________, -שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

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

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 __________________________ בע"מ 

 ח.פ. ____________________ 

 מרח' __________________ 

 "הזוכה"אשר ייקרא להלן:  
 ;מצד שני

 

 

מחטים המוברגות על לאספקת , 131/2012שמספרו  רגיל ומכבי פרסמה מכרז פומבי  הואיל
  כנספח א'), אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף "המכרז" (להלן:עטי אינסולין  

 להסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו;
 

 כנספח ג'), אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה"והזוכה הגיש הצעה למכרז (להלן:  והואיל
 למכרז, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

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

 
בהתאם לתנאים  המחטים המוברגות על עטי אינסוליןוהזוכה הסכים לספק את  והואיל

 המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיו;
 
 

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
 
 

 כללי .1

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

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

בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצידם, אלא אם הכתוב מחייב  .1.3
 פירוש אחר:

 הסכם זה, על נספחיו. - "ההסכם"
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 למכרז. נספח ג' -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה"

 מחטים המוברגות על עטי אינסוליןאספקה של  - "השירות/השירותים"
הכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט ובהסכם 

 זה על נספחיו.

 

 אנשי קשר .2

הקשור לביצוע להיות המנהל הממונה מטעמה בכל _________מכבי ממנה בזה את  .2.1
 הסכם זה.

 הזוכה ממנה בזה את __________ להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה. .2.2

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

 ידי מכבי.

 
 תקשרותתקופת הה .3

 , מחטים המוברגות על עטי אינסולין ההתקשרות עם הזוכה לגבי רכישת .3.1
או במועד המצאת אישור  ________שתחילתה ביום שנה וחצי תהא לתקופה של 
 ). "תקופת ההתקשרות"ו/או  "תקופת ההתקשרות"(להלן: אמ"ר, לפי המוקדם 

תקופה נוספת בת שנה וחצי: למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב .3.2
"תקופת (להלן:  ) בתנאים מיטיבים בתיאום עם הזוכה2; או (בתנאים זהים) 1(

 ).האופציה"

הזוכה מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שאם תצטבר כמות משמעותית של תלונות של  .3.3
מבוטחי מכבי בדבר כאב ו/או תפקוד לקוי בעת השימוש במחטים נשוא הסכם זה, כי 

רשאית (אך לא חייבת) לבטל הסכם זה, ובלבד שמסרה לו הודעה על אז תהא מכבי 
 (שלושים) יום מראש ובכתב, ואפשרה לו להשמיע טענותיו בפניה. 30כך לפחות 

 
 התחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות .4

), "היצרן"מורשה של חברת _________ (להלן:  נציגהזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו  .4.1
ה או האישור רשאהוכי הסכם האישור מאת נציגו המורשה של היצרן,  או כי בידו

 יהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות. (לפי הענין)

מחטי , / נציג היצרן הזוכה מצהיר, כי הוא רשאי לשווק בישראל, מטעם היצרן .4.2
הזוכה מתחייב, בכל תקופת ההתקשרות, אינסולין המוברגות על עטי אינסולין. 

בהתאם למפורט בהסכם זה, במפרט ובהצעתו, ולעמוד המחטים לספק למכבי את  
 בכל הכמויות, התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכרז. 

או במידה / נציג היצרן לפי הענין, הזוכה מתחייב, כי אם יפסיק לייצג את היצרן  .4.3
והייצוג ישלל ממנו, מכל סיבה שהיא, 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 

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

 
 אספקת המוצרים  .5

מחסן המרכזי של מכבי ו/או הזוכה יספק את מחטים המוברגות על עטי אינסולין ל .5.1
סדר בפריסה הבתי מרקחת פרטיים עימם למכבי יש , בתי מרקחת של מכבי פארם 

 )."אתר מכבי"(להלן:   , למכוני סוכרת ולמרפאות אחיות מכבי.ארצית
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 בכתב את המחטים לאתר מכבי, כפי שתמסור מכבי לזוכה בהזמנההזוכה יספק  .5.2
את המחטים עפ"י ההזמנה  להובילוהזוכה מתחייב לספק . הזמנה ממוחשבתוב

 כאמור.

הזוכה יחתים את מקבל המחטים במכבי על תעודת משלוח. תעודת משלוח חתומה  .5.3
כי המחטים  קרי אישור –על ידי מנהל האתר או מי מטעמו, תהווה אישור ל"מסירה" 

 .ונתקבל

 הזוכה מתחייב לנהל מחירים למוצריו בירפ"א עפ"י דרישת מכבי. .5.4
 

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

 
 התמורה ותנאי תשלום .6

 הזוכה מתחייב לנהל מחירים למוצריו בירפ"א עפ"י דרישת מכבי. .6.1

פי מכפלת התעריף -מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל .6.2
ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ -ליחידה בכמות היחידה שסופקה בפועל ושאושרה על

ידי מכבי לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק (להלן: -כדין, שתשולם על
 )."התמורה"

ת כל התשלומים וההוצאות מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת א .6.3
הכרוכים באספקת המחטים, והזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת מעבר 

 לתמורה.

 הצמדה  .6.4

התמורה תוצמד בהתאם לאפיק ההצמדה שבחר הזוכה בטופס ההצעה (נספח ג'), 
 ובהתאם יחולו ההוראות הרלבנטיות הבאות:

 הצמדה למדד המחירים לצרכן: .6.4.1

בתחילת תקופת האופציה (אם וככל התעריף ליחידה הנקוב בש"ח יעודכן 
בהתאם לשיעור השינוי שיחול במדד המחירים לצרכן (להלן: שתמומש), 

) בהשוואה למדד "המדד החדש") הידוע במועד העדכון (להלן: "המדד"
   הבסיס.

מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום קבלת ההצעה הסופית מהזוכה 
 בגין חודש ________ שנת ________.ושפורסם 

 5%-עדכון ההצמדה יבוצע בתנאי ששיעור השינוי במדד לא פחת מ
 אחוזים). חמישה (

 הצמדה למט"ח: .6.4.2

פי שער החליפין היציג -התעריף ליחידה הנקוב במט"ח יתורגם לש"ח על
 ביום ההזמנה. 

 תנאי תשלום .6.5

) יום (תום שישים ושישה( 66התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .6.5.1
ידי הזוכה -פי חשבונית שתוגש על-יום) מוועד הפעילות, על 66חודש + 

 ידי נציג מכבי. -ותאושר על

ימים מתום חודש הפעילות. אם עשרה) ( 10-החשבונית תוגש לא יאוחר מ .6.5.2
 תוגש לאחר מועד זה, אזי התשלום יידחה בהתאמה.

, בין אם לפני תשלומה ובין מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבונית .6.6
אם לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז 

 הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה ממכבי.
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 אחריות .7

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או  .7.1
פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו למכבי 
ו/או למי מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב ו/או בקשר עם 

, כמפורט ומוגדר רמוני גדילהמחטים המןברגות לעטי אינסולין ועטי הואספקת 
 בהסכם זה. 

הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק  .7.2
ו/או הוצאה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, 
שייגרמו למכבי כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או 

 פי כל דין.-פי הסכם זה או על-בשמו, על

ידי הזוכה כדי -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על .7.3
לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת 
הביטוחים כדי לשחרר את הזוכה מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי 

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-כל נזק שהוא אחראי לו עלמטעמה בגין 

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות,  .7.4
פי ההסכם. -הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

ת החוק למעלה מן הצורך יובהר, כי הזוכה מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראו
ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על  1995-לביטוח לאומי (נוסח משולב), התשנ"ה

פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שהזוכה, כל עובדיו ו/או 
שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם שיועסקו במתן השירותים, 

ורות באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמ
 פי החוק הנ"ל.-תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל

הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  .7.5
פי כל דין, ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות -הזוכה לפי ההסכם ו/או על

בדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה, כלשהי בגין נזק/או
 כהגדרתם להלן.

 
 ביטוח .8

פי כל דין, ממועד -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על .8.1
תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הזוכה 
לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, 

המסומן כנספח להסכם זה  את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים"
), וזאת "הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הספק"ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן: 

פי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח -למשך כל תקופת ההתקשרות על
חבות מוצר למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום 

 (שלוש) שנים מתום תקופת ההתקשרות. 3-תקופת ההתיישנות, אך לא פחות מ

מובהר, כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח, וניתן להמירם 
לסכומים בדולר ארה"ב, בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם 

 .לשער הידוע ביום עריכת ההסכם

בין הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב,  .8.2
היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי 
הזוכה תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת 
ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע 

כומי ההשתתפויות את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הזוכה יישא בכל מקרה בס
 העצמיות הנקובים בביטוחי הזוכה.

 14 -ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הזוכה להמציא למכבי, לא יאוחר מ .8.3
פי הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי -יום לפני מועד תחילת מתן השירותים על

הזוכה כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על 
את אישור עריכת הביטוחים כשהוא ידי המבטח. הזוכה מצהיר, כי ידוע לו, כי המצ

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

ידי הזוכה כדי לצמצם או -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על .8.4
וע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים לגר

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

כם זה, ככל שתקופת ביטוחי הזוכה תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הס .8.5
לעיל  11.3 מתחייב הזוכה להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

פי -בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על
 ההסכם.

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

 11.3 ידי הזוכה כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .8.6
לעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר,  11.5 ו/או 

 בעיכוב כל תשלום המגיע לזוכה לפי הסכם זה.

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

-הא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא עלמכבי ת .8.7
ידי הזוכה כאמור לעיל, והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או 

פי -הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על
זה. הזוכה מצהיר ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת  11 סעיף 

השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל 
בם, היקפם, ותוקפם, או אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוחים, טי

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

 בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

ידי -יו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש, על פ .8.8
מכבי, וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, 
יתחייב המבטח שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם תימסר הודעה 

 (שלושים) יום מראש. 30בכתב בדואר רשום לידי מכבי לפחות 

עיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הזוכה, ביטוחי הזוכה יכללו ס .8.9
לרבות אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, 

 לא יפגעו בזכויותיה של מכבי לקבלת שיפוי. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה  .8.10
ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק  ו/או תביעה כנגד מכבי

לרכושו, והוא פוטר את מכבי ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא 
יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הספק מתחייב, כי ככל שערך ביטוח רכוש 

יבוב כלפי מכבי ומי (לרבות נזק תוצאתי), תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות ש
מטעמה (אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון), והזוכה מתחייב לפעול למיצוי 

 פי הפוליסות.-זכויותיו על

הזוכה מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן  .8.11
השירותים נשוא חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו 

זה, על כל  11 המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף  קבלני
תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר 

ם זה. לחלופין, רשאי הזוכה לכלול את קבלני המשנה בש 11 פי המוגדר בסעיף -על
 המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא  .8.12
יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר 

 שיחליף אותם.
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 רישיונות והיתרים .9

כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות  .9.1
פי הדין, הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל -ו/או ההיתרים ו/או הרשיונות הדרושים על

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

בלת אישור אמ"ר למחטים, הזוכה מתחייב להמציא למכבי אישור, כי הגיש בקשה לק .9.2
 3תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 

(שלושה) חודשים ממועד החתימה על ההסכם, ובכל מקרה טרם הפעלת השרות 
 נשוא הסכם זה. 

 תהווה הפרה יסודית. 9.2הפרת סעיף 

 
 מועסקי הזוכה .10

ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על  .10.1
צורך כעובדיו או שלוחיו, ולא ייחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או 
בעקיפין, ויועסקו על ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי 

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

עביד בהתאם לכל דין הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מ .10.2
 ו/או הסכם החלים עליו.

הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות  .10.3
ו/או בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת מתן 

 השירות או בכל פעילות הקשורה למתן השירות. 

פי ההסכם, -משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות עלכן מצהיר הזוכה, כי הוא  .10.4
פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי -וכי כל זכות שניתנת על

שהתמנה על ידם ו/או בשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן 
השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה 

/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי מכבי, והם לא יהיו לזוכה ו
זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע ההסכם או 
הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל התקשרות 

 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-על

את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא הזוכה מתחייב, כי ייתן  .10.5
יתפרש כמסמיך את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של 

 נציג מכבי בעניין כלשהו או למטרה כלשהי.

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות  .10.6
ידי רשות מוסמכת, כי -שייגרמו לה, אם ייקבע עלאת מכבי בגין כל נזק ו/או הוצאה 

 המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

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

 
 שמירת סודיות ופרסום .11

/או להביא לידיעת כל אדם, כל הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו .11.1
ידיעה בקשר עם ביצוע ההסכם או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב 

 ביצוע ההסכם תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר סיומה.

 118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .11.2
 .1977-לחוק העונשין, התשל"ז

ל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר כ .11.3
 שלה, כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.
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סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה 
 יסודית של ההסכם.

 
 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .12

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי  .12.1
ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כמפורט בנספח "ערבות 

מאה ₪ ( 150,000של  ), בסך"ערבות הביצוע"ביצוע" המצורף להסכם זה (להלן: 
מה על ההסכם וכלה בתום שקלים חדשים), שתוקפה החל ביום החתי וחמישים אלף

 (מאה ועשרים) יום לאחר תום תקופת ההתקשרות. 120

מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, הסתיימה תקופת  .12.2
ההתקשרות או הסתיים מתן השירות / אספקת המוצר/ים מכל סיבה שהיא, והזוכה 

הא מכבי רשאית לחלט ת -פי ההסכם -גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על
את ערבות הביצוע או לדרוש הארכה נוספת שלה לתקופה שתיקבע. הסתיימה 
תקופת ההתקשרות והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור, תחזיר מכבי לזוכה את 

 כתב ערבות הביצוע.

פי ההסכם, תהא מכבי רשאית -בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על .12.3
, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לממש את ערבות הביצוע

 לפניה לערכאות, לבוררות, למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה  .12.4
חייב לחדש את ערבות הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה 

(שבעה) ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי  7ני הגבייה האמורה, תוך לפ
 מימשה את ערבות הביצוע או כל סכום מתוכה.

אין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה  .12.5
 פי ההסכם.-על

פי כל -עלהאמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או  .12.6
 דין.

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

 
 הפרת הסכם .13

 פי כל דין או ההסכם.-מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית, על .13.1

בנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה  .13.2
מי מטעמו שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או חיסול עסקים באופן  או

 (שלושים) יום. 30אחר, והליכים אלו לא בוטלו תוך 

 -הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית, תהא מכבי רשאית  .13.3

 לבטל את ההסכם לאלתר; או .13.3.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את  .13.3.2
(שלושה) ימים מיום שתימסר ההודעה  3ו/או ההתחייבות תוך ההפרה 

לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא אחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה 
פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה 

 הקיום כאמור.-האמורה ו/או אי

 

לעיל, ישלם הזוכה  16.3 ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  .13.4
, וזאת בגין (מאה וחמישים אלף ש"ח)₪  150,000 למכבי פיצויים מוסכמים בסך

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

 פי כל דין.-של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על
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לעיל, ו/או הפר הזוכה את  16.3.2 לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  .13.5
ההסכם הפרה שאינה יסודית, ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את 
ההוראה ו/או את ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי 

לשביעות רצונה ובתוך המועד ידי מכבי, -ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי שנדרש על
קיומו, -שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל את ההסכם מחמת הפרתו או אי

ידי מתן הודעה על כך בכתב, והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים -וזאת על
, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או (מאה וחמישים אלף ש"ח)₪  150,000 מוסכמים בסך

מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח  שיגרמו למכבי כתוצאה
נזקים אלה. אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל 

 פי כל דין.-סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של  .13.6
רם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, הנזק אשר עלול להיג

 כמפורט לעיל, וכי הזוכה יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס -ביטול ההסכם על .13.7
 לתקפו במועד שתקבע מכבי בהודעה.

 
 איסור הסבת ההסכם .14

פי -לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו עלהזוכה איננו רשאי למסור או להעביר  .14.1
 ההסכם או את החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה  .14.2
 ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

 ות בשעבוד כלשהו.זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסור .14.3

פי הסכם זה ו/או -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .14.4
חלקן, לכל גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או שמכבי 

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

, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך .14.5
 כלשהו.

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

 
 

 זכות קיזוז .15

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

 ממכבי.

 
 העדר בלעדיות .16

ידי מכבי לספק/למכור את -הזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על
שזכו המוצר/ים אינה הרשאה בלעדית, וכי מכבי תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם לאחרים 

 עבור מכבי.  יםו/או מקביל יםדומור מוצרים ספק / למכלאף הם במכרז 
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 ויתור בכתב .17

 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. .17.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא  .17.2
 תשמש תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר  –פי ההסכם -מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו עללא השתמש מי  .17.3
 כויתור על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 

 שונות .18

מכבי שומרת לעצמה את הזכות לתעדף בין המוצרים הזוכים. תיעדוף יכול להתבטא, בין 

חת של מכבי, ובנוכחות במרפאות היתר, במחשבים של רופאי מכבי, בתצוגה בבתי המרק

 האחיות ומכוני הסוכרת.

 
 

 סמכות שיפוט .19

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

 
 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .20

 הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.כתובות 

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

 

 

 

 
 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 
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 אריך: _____________ת

 לכבוד

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

 ")מכבי(להלן ביחד ולחוד: "

 

 

 אישור עריכת ביטוחיםהנדון: 

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

הסכם שנערך ביניכם לבין ה בקשר עם ")  בקשר עם מתן שירותי וכן כל השירותים הנלווים הספק"

") וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ההסכם" -" והשירותיםהספק (להלן בהתאמה: "

 ").תקופת הביטוחומסתיימת ביום _______ (להלן: "

ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי  -ביטוח חבות מעבידים .1
, בגין מוות 1980 -פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, 
לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את ₪  20,000,000בגבול אחריות של  

 במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הספק. מנהלי ועובדיהמכבי ו/או 
 

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

שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, 
את  תורחב לשפותפוליסה הלאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. ₪  1,000,000בגבול אחריות של 

מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות  מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או
צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או 
עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש באחריות או בפיקוח או בשליטת 

 הספק.
 

 , לרבות נזק גרר, בגין נזק גוף ו/או רכוש דין יעפ" הספקאחריותו של  כיסוי  -חבות מוצר טוחיב .3
 :להלןו/או הבאים מטעמו ( הספק י"עעקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק בקשר עם ו/או 

טוח.  הביטוח הבילתקופת  כ"ח לתביעה ובסה"ש 1,000,000 של") בגבול אחריות המוצרים"
 אחריות בשל/או ו הספקלמעשי ו/או מחדלי  הבשל אחריות מכבית א לשפותורחב מכאמור 

 לסעיף בכפוף וזאת, המוצרים עקב/או ו עם בקשר שנגרמו לנזקים בקשר עליהם תוטל אשר
. בביטוח המבוטח מיחידי אחד כל עבור בנפרד נערך כאילו הביטוח ייחשב לפיו צולבת אחריות

רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק בקשר  תחולההמפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת 
 לפני לא אך, ההסכםהחלה בטרם נחתם  זאתשבנדון, גם אם פעילות  השירותיםעם 

 כי מוסכם, כלשהי מסיבה יחודש לא או יבוטל בחברתנו שהביטוח במקרה___________. 
 פג בו מועדמה נוספים חודשים 6 למשך, מוארכת ותביעות נזקים גילוי תקופת תחול בפוליסה

 במהלך הודעה תימסר ושעליו הביטוח בתקופת שיארע אירוע וכל בחברתנו הביטוח תוקף
 תקופת במהלך ההודעה נמסרה עליו כאירוע ועניין נושא לכל ייחשב, המוארכת הגילוי תקופת
ש"ח   100,000) בגבול אחריות של    recallהביטוח מורחב לכלול כיסוי להשבת מוצרים (. הביטוח

 למקרה ולתקופת הבטוח.
 

ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" לביטוח רכוש, מתקנים וציוד בבעלותו ו/או   -ביטוח רכוש  .4
באחריותו של הספק ו/או שהובאו על ידו ו/או עבורו ו/או לשימושו בחצרי מכבי במלוא שווים 

בביטוח "אש מורחב" לרבות פריצה ושוד ונזקי  ובערך כינון מלא כנגד הסיכונים המקובלים
רעידת אדמה. הביטוח כולל תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי מכבי ו/או 

 מי מטעמה ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
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 כללי

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

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי  .6
 ו/או מי 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  .7

 יום מראש. 30הביטוח מבלי שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 
מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, (למעט בטוח אחריות מקצועית) לא יהיו נחותים  .8

במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר מהנוסח הידוע כ"ביט" 
 שיחליף אותם.

 

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

         

 בכבוד רב        

 ___________חברה לביטוח בע"מ

 על ידי ____________________

 )שם החותם ותפקידו(       

 

 

 

 



 נספח א'

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 

 נוסח כללי של ערבות בנקאית אוטונומית

 לכבוד

 227/99מכבי שירותי בריאות אגודה עותומאנית מס' 

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

(מאה וחמישים אלף ש"ח) ₪  150,000 לסילוק כל סכום עד לסך בסךהננו ערבים בזה כלפיכם 

), כשהוא צמוד למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם "סכום הערבות"להלן: (

)  131/2012מס' פומבי רגיל ) בקשר עם הסכם (מכח מכרז "החייב"מאת____________ (להלן: 

 .מחטים המוברגות על עטי אינסוליןלאספקת 

 המונח "מדד" משמעו: –רכי ערבות זו לצ

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

ולמחקר כלכלי, כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי 

 קיים ובין אם לאו.שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד ה

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

המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______, היינו: ____ נקודות 

עליית )  אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור "המדד היסודי"(להלן: 

 )."סכום הערבות המוגדל"המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן: 

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

 בסכום הערבות.

 

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

סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה כל סכום בגבול 

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 . 

 

 המועד הנ"ל לא תיענה.דרישה שתגיע אלינו לאחר 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 בכבוד רב,        

 שם הבנק:__________

 שם הסניף:__________



 ו'נספח 

 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 
 ________________  131/2012טופס הצעה למכרז מס' הנדון: 

 
 ________________________________התאגיד המציע: 

 
 : ___________________________________________________המחט המוצעתשם 

 
 

 תוצרת:__________________________  דגם: __________________
 

הערות: 
_________________________________________________________________________ 

 
 

 והתחייבות המציעכתב הצהרה  .1

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

 
קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי  

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

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

 
ספק את המחטים חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו ל 1.2

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

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

 שהיא.
 

ישיר או עקיף הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן  1.4
במהלך הכנת ההצעה ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו 

 לבין מכבי.

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

 90בתוקפן, לא לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 
האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים  (תשעים) ימים מהמועד

 במשך כל תקופת ההתקשרות לפי ההסכם.  –במכרז 

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

 אחרים במכרז.

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

דוע לנו, כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער הדולר ארה"ב ($) / שער י
 היציג נכון ליום האחרון להגשת ההצעות למכרז. (€)האירו 
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 נספח ג'
 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 
  131/2012טופס הצעה למכרז פומבי רגיל  מס' הנדון: 

 
 ________________________________התאגיד המציע: 

 
 שם המכשיר המוצע: ___________________________________________________

 
 פירוט הציוד הנלווה  המוצע: ________________________________________________________

 
 תוצרת:__________________________  דגם: __________________

 
 ________________________________________________________________________ הערות: 

 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

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

 
תנאי  קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל 

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

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

חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לספק את המוצרים  1.2
תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות שבהצעתנו בתנאים המפורטים בכל 

 חתימה על הסכם ההתקשרות המצורף כלשונו.

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

הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף  1.4
ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו במהלך הכנת ההצעה 

 לבין מכבי.

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה  1.5
 90בתוקפן, לא לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 

ז זה, ואם נהיה הזוכים (תשעים) ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכר
 במשך כל תקופת ההתקשרות לפי ההסכם.  –במכרז 

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

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

 

(€) להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער הדולר ארה"ב ($) / שער האירו  ידוע לנו, כי כבסיס .2
 היציג נכון ליום האחרון להגשת ההצעות למכרז.
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 :1לדגם  נולהלן הצעת .3
 
 )יש למלא מחיר למחט בודדת, ללא קשר לכמות המחטים באריזה(

 
 יצרן

 
אחיד למחט (לכל מחיר 

 )בכל האורכיםהמחטים 
בהפצה ישירה לכל אתרי 
מכבי לרבות מכבי פארם 

 ללא מע"מולמחסן מכבי 

 מטבע

  
 
 

 

 
 

 :למידע בלבד
 

 המחט אורך שם פריט שם יצרן
מספר מחטים 

 באריזה
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 אחיד ותקף לכל האורכים והעוביים המשווקים על ידי הספק.המחיר הינו  •

 ניתן להגיש הצעה למחיר עד שתי ספרות אחרי הנקודה. •

 
 :הצמדה .4

 לעיל. 3ידי הספק בטבלה שבסעיף -בהתאם למפורט בהסכם ועל פי המטבע שנבחרה על
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 :2לדגם  נולהלן הצעת .5
 
 )באריזהיש למלא מחיר למחט בודדת, ללא קשר לכמות המחטים (

 
 יצרן

 
אחיד למחט (לכל מחיר 

 )בכל האורכיםהמחטים 
בהפצה ישירה לכל אתרי 
מכבי לרבות מכבי פארם 

 ללא מע"מולמחסן מכבי 

 מטבע

  
 
 

 

 
 

 :למידע בלבד
 

 המחט אורך שם פריט שם יצרן
מספר מחטים 

 באריזה
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 המחיר הינו אחיד ותקף לכל האורכים והעוביים המשווקים על ידי הספק. •

 ניתן להגיש הצעה למחיר עד שתי ספרות אחרי הנקודה. •

 
 :הצמדה .6

 לעיל. 3ידי הספק בטבלה שבסעיף -בהתאם למפורט בהסכם ועל פי המטבע שנבחרה על
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 :3לדגם  נולהלן הצעת .7
 
 )יש למלא מחיר למחט בודדת, ללא קשר לכמות המחטים באריזה(

 
 יצרן

 
אחיד למחט (לכל מחיר 

 )בכל האורכיםהמחטים 
בהפצה ישירה לכל אתרי 
מכבי לרבות מכבי פארם 

 ללא מע"מולמחסן מכבי 

 מטבע

  
 
 

 

 
 

 :למידע בלבד
 

 המחט אורך שם פריט שם יצרן
מספר מחטים 

 באריזה
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 המחיר הינו אחיד ותקף לכל האורכים והעוביים המשווקים על ידי הספק. •

 ניתן להגיש הצעה למחיר עד שתי ספרות אחרי הנקודה. •

 
 :הצמדה .8

 לעיל. 3הספק בטבלה שבסעיף ידי -בהתאם למפורט בהסכם ועל פי המטבע שנבחרה על
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 שימת מסמכים שיש לצרף להצעה:ר .9

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

אישור התאגדות, וכן אישור עורך דין / רואה חשבון  –במקרה שהמציע הינו תאגיד  [   ]
בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי החתימה בתאגיד, וכי 

 .חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין

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

 אישור רואה חשבון על היקף פעילות כספית. [   ]

או אישור מאת נציגו המורשה  אישור יצרן המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץ [   ]
 .של היצרן

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

 נספח ו' למסמכי המכרז. -תצהיר עשוי בפני עורך דין  [   ]

 ןותכונותיה ן פרוספקט צבעוני באיכות נאותה, המכיל תיאור ההמחטים, תמונת [   ]
 העיקריות. 

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

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

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי. [   ]

 

 
 חתימה: ____________________ השם המלא: ____________________ 

 
 

 חותמת: ____________________ תפקיד: ________________________
 
 

 __________________טלפון:  כתובת: ________________________
 
 

 דואר אלקטרוני: __________________________ מס' תאגיד: _____________________
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 נספח ד'

 

 טופס פרטי המציע

 
 

  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 
 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 

 
 

  פרטי המציע .1
 

 שם
 
 

 מורשהמס' עוסק 

 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  .2
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להם אנו מספקים בשנים להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו /  .3
 ) באופן סדיר2011-2010האחרונות (

 
 

 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:
 
 
 

 שם הלקוח:
 

 הקשר: שם האיש
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 
 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 חתימת המציע: ____________________  חותמת: ________________________        

 
 תאריך: ______________________
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 ה'נספח 

 

 ת  צ  ה  י  ר
 
 
 

הח"מ, _____________________, ת.ז. מס' _________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אני 
 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: את האמת

 
 

________________________ (להלן:  המציעתצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת  .1
 .מחטים המוברגות על עטי אינסוליןלאספקת  ,131/2012ומבי רגיל מספר פ ) למכרז"מציע"ה

 

 .ו, ומוסמך ליתן תצהיר זה בשממציעהנני משמש בתפקיד _________________ ב .2

 

 .באמצעותו ו/או באמצעות קבלן משנה מסוגל לספק למכבי את המחטיםהמציע  .3

 

לפחות, באספקת ציוד רפואי וכל השירותים  שנההינו בעל נסיון מוכח בישראל של המציע  .4
 הכרוכים בכך. 

 
  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .5

 

 

 

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                             

 

 

 אישור

 

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

זהות מספר  ידי תעודת עצמו על __________ _________________, מר _______________, שזיהה

______________, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני. -ם לא יעשה כן בחוק א

 

______________________ 
                                                                                                                                     

 חתימה וחותמת
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 ו'נספח 
 _______הסכם הנחה גלובאלית מיום 

 ) "מכבי" :בין מכבי שירותי בריאות (להלן

 )"החברה" :(להלן  _____________לבין 

 

 למען הסר ספק, יובהר כי קיומו של נספח זה והאמור בו לא יילקחו בחשבון בשקלול המחיר. 

 :הגדרות .1

 מהחברה.לרבות ציוד רפואי ופריטים נוספים הנרכשים ע"י מכבי  –תרופות  .1.1

 מחירים שהוסכמו בין החברה למכבי.  –מחירי ההסכם  .1.2

] מכפלת תרופות החברה שנמכרו על ידי בתי המרקחת 1ההפרש בין: [ –סכום ההחזר החודשי  .1.3

] מכפלת תרופות 2ובין: [ ;הפרטיים למבוטחי מכבי בחודש נתון, במחירי ירפא לרוקח ללא מע"מ

למבוטחי מכבי בחודש נתון, במחירי ההסכם ללא  החברה שנמכרו על ידי בתי המרקחת הפרטיים

 מע"מ.

 :חשבונית חודשית שתוצא למכבי בגין כל רכישות בתי מרקחת מכבי (להלן –חשבונית מס מרכזת  .1.4

) בחודש נתון, והמתייחסת לכלל תעודות המשלוח שהונפקו לבתי המרקחת של מכבי בגין "מב"מ"

 אותו חודש.

 )."ההנחה" :(להלןהחברה תעניק למכבי הנחה גלובלית  .2

 לעיל.   1.3קבע אך ורק בהתבסס על סכום ההחזר החודשי , כמפורט בסעיף יסכום ההנחה י .3

קף התרופות הנרכשות על ידי מכבי ימוסכם על הצדדים כי ההנחה תקבע על ידי מכבי , בהתבסס על כל ה .4

 ההחזר החודשי.  (הן במסגרת בתי המרקחת של מכבי והן במסגרת בתי המרקחת הפרטיים), ועל סכום

 אופן ההתחשבנות לעניין  תוספת זאת להסכם יהיה כדלהלן: .5

לעיל, כמפורט  3החברה תזכה את מכבי בגין רכישותיה במב"מ בגובה סכום ההנחה שתקבע עפ"י סעיף 

 להלן:
  ,באם ההנחה שנקבעה כאמור לא באה לידי ביטוי בחשבוניות שהוצאו למכבי

הודעת הזיכוי תכלול פרוט של החשבוניות  תוציא החברה הודעת זיכוי למכבי.

 שהוציאה חברת התרופות למכבי, אליהן היא מתייחסת.
 לא תינתן הנחה על התקופה שקודמת ל- _____ . 

  סך ההנחה שתינתן בפועל לא תעלה על גובה התשלום של מכבי בגין רכישותיה

 במב"מ, אלמלא אותה הנחה.
 ר החודשי. יובהר  כי  ביישום סכום ההנחה (ללא מע"מ) יקוזז מסכום ההחז

תוספת זאת לא נפגעת זכותה של מכבי לקבל החזרים מהחברה בגין הפרשי 

מחיר בגין מכירות למבוטחי מכבי בבתי מרקחת פרטיים, שלא קוזזו על ידי 

 ההנחה.

______________                                                        _______________ 

 חברת  ירותי בריאות                                                       מכבי ש
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 ז'נספח 
 
 

 רשימת בתי מרקחת של מכבי פארם

 

 טלפון פקס בית מספר רחוב עיר שם
 04-8731326 04-8731324 13 גושן משה 'שד מוצקין קרית מוצקין קרית גושן מכבי מ"בי
 04-8744426 04-8744489 8 נתניהו יונתן מוצקין קרית מוצקין קרית גלרון מכבי מ"בי
 04-8645299 04-8640690 6 ג"יל חיפה חיפה ג"יל מכבי מ"בי
 04-8235064 04-8224945 3 עליכם שלום חיפה חיפה שאנן נוה מכבי מ"בי
 04-6508833 04-6570728 14 יצחק מעלה עלית נצרת עילית נצרת מכבי מ"בי
 03-6299856 03-5285649 2 בלפור אביב תל א"ת בלפור מכבי מ"בי
 03-5465558 03-6042622 5 השלה אביב תל א"ת ה"השל מכבי מ"בי
 03-5282650 03-5258084 25 'ורג'ג המלך אביב תל א"ת 'ורג'ג קינג מכבי מ"בי
 03-5122132 03-5122115 36 התקומה יפו יפו תקומה מכבי מ"בי
 03-7440125 03-6436037 17 אחימאיר אבא אביב תל 'ג אביב רמת שוסטר מ"ב
   98 2 תובל פינת אלון יגאל אביב תל א"ת השלום מרכז מ"ב
 03-5056343 03-5015651 54 אילת חולון חולון אילת מכבי מ"בי
 08-8549503 08-8549532 12 השייטים אשדוד אשדוד מכבי מ"בי
 03-6571575 03-6571606 82 בלפור ים בת ים בת בלפור מכבי מ"בי
 03-5001224 03-5001223 39 כצנלסון ים בת ים בת כצנלסון מכבי מ"בי
 08-9225425 08-9225464 31 שפירא לוד לוד מכבי מ"בי
 03-6513803 03-6513797 45 קוגל 'שד חולון חולון קוגל מכבי מ"בי
 03-9541353 03-9541354 15 רוטשילד לציון ראשון צ"ראשל מכבי מ"בי
 08-9257905 08-9257906 11 וייצמן 'שד רמלה רמלה מכבי מ"בי

 נאות פארם מכבי מרקחת בית
 חולון שושנים

 03-6530016 036530018 43 גאולים חולון

 03-5387236 03-5387284 2 אופירה יהודה אור יהודה אור מכבי מ"בי
 03-6728839 03-6702719 14 ביאליק גן רמת ג"ר ביאליק מכבי מ"בי
 03-5350572 03-5347714 1 רבאון תקוה גני תקוה גני מכבי מ"בי
 03-7316481 03-5733937 35 וייצמן גבעתיים גבעתיים וייצמן מכבי מ"בי
 03-6162603 03-6162576 64 כהנמן ברק בני ב"ב כהנמן מכבי מ"בי
 03-9088238 03-9090910 1 גאון ניסים אלעד אלעד מכבי מכבי מ"בי
 03-5771323 03-5771359 34 עקיבא ברק בני ב"ב עקיבא מכבי מ"בי
 02-6243469 02-6246304 40 אגריפס ירושלים ירושלים אגריפס מכבי מ"בי
 הקטנה הדסה מכבי מ"בי

 ירושלים
 02-6415034 02-6434733 6 יובל קרית ילה'צ ירושלים

 08-9737635 08-9737681 8 תלתן מודיעין מודיעין מכבי מ"בי
 08-9262894 08-9262895  רננים מכבים מכבים מכבי מ"בי
 08-9298941 08-9298943 34 יוסף מסילת עלית מודיעין ספר קרית מ"ב
 קומת עילית ביתר קניון עילית ביתר עילית ביתר מ"ב

 המסחר
   

 09-7460659 09-7460659 14 הבנים השרון הוד השרון הוד מכבי מ"בי
 09-9558157 09-9594113 17 סוקולוב הרצליה הרצליה מכבי מ"בי
 09-7644680 09-7644697 56 רוטשילד סבא כפר סבא כפר מכבי מ"בי
 09-8851931 09-8851930 18 לבון פנחס נתניה נתניה יסמין לב מכבי מ"בי
 09-8605204 09-8605203 21 בנימין שדרות נתניה נתניה סמילנסקי מכבי מ"בי
 03-9080377 03-9080379 94 בגין מנחם תקוה פתח ת"פ גנים הדר מכבי מ"ב
 03-9023750 03-9386151 17 הציונות 'שד העין ראש העין ראש מכבי מ"בי
 09-7420426 09-7450391 124 אחוזה רעננה רעננה מכבי מ"בי
 03-9392651 03-9392652 4 שפיגל תקוה פתח תקוה פתח שפיגל מכבי מ"בי

 רמת פארם מכבי מרקחת בית
 השרון

 03-5484643 03-5488546 3 הנצח השרון רמת

 08-6747651 08-6747653 3 הגבורה אשקלון אשקלון מכבי מ"בי
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 08-6267488 08-6654892 4 התקוה שבע באר שבע-באר מכבי מ"בי
 08-6570095 08-6570096  סנטר מיני מרכז דימונה דימונה מכבי מ"בי
 08-9950638 08-9954603 18 שמעון ערד ערד מכבי מ"בי
 08-6629220 08-6629270 64 העצמאות גת קרית גת קרית מכבי מ"בי
 08-9945477  18 ירושלים נתיבות נתיבות מ"ב
 08-9367443 08-9367446 7 העם אחד רחובות רחובות מ"ב
   10 צבי בן שבע באר שבע באר הרכבת מגדל מ"ב

 08-6492017 08-6492013 6 העברי הגדוד אשדוד סימול אשדוד מרקחת בית
 04-6888185 04-6881837 13 יפה הלל חדרה חדרה מ"ב
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 ח'נספח 

 

 אמות מידה

 

 

סימון ברור ובולט של שם המחט ופג תוקפה על 
60אריזת המחט

60פג תוקף מחטים - נקודה לכל שלושה חודשים  מע 
60נוחות  הפתיחה  של אריזה וכיסוי המחט 

100נוחות חיבור וניתוק המחט למזרק 
100מעבר רציף של חומר ההזרקה במחט
50סגירה אישית של המחט באלומיניום

GAUGE(ככל שגבוה יותר ציון גבוה יותר)- יינתן 
100באופן יחסי

80מגוון אורכי מחטים שונות
מחט קצרה במגוון - ככל שקצר יותר ציון גבוה 

9יותר
50מחט בעלת thin wall  בטווח 0.05-0.07 מ"מ

BEVEL50- ככל שגבוה ציון גבוה יותר
לא עובר80

40מידת הניסיון בנשוא המכרז
40מתן מענה לצרכים שוטפים
40מתן מענה לצרכים מיוחדים

40עמידה בהסכמים והתחייבויות לאורך זמן
התרשמות כללית מיכולת הספק בכלל ומיכולתו 

40לספק מענה שירותי הולם לצרכי מכבי
לא עובר20

לא עובר

5ציון איכות מכסימלי
70%ציון איכות מזערי לקטגוריה

טופס בחינת אמות מידה למכרז מחטים לעטי אינסולין

שם הספק:___________ דגם:_______________

המחיר יהווה 70% בשקלול הציון הסופי והמדדים האיכותיים יהוו 30% בשקלול הציון הסופי על פי הפירוט כדלקמן:

ציון איכות מזערי פירוט מדדיםקטגוריה
לקטגוריה

ציון 
איכות 
מזערי 

משקל ב-
%

ציון לספק 
ציון סופימ 0 עד 5

70%

סה"כ איכות הספק

התרשמות מהספק  על 
פי ניסיון מכבי ו/או מחווי 

דעה חיצוניים

70%

כ איכות המוצר סה"

איכות המוצר


	1. כללי
	1.1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "מכבי") מעונינת להתקשר עם עד שני ספקים המסוגלים, לספק למכבי מחטים המוברגות לעטי אינסולין.
	1.2. במידה ובין הספק/ים הזוכה/ים לא תהא מחט המתאימה גם לעטי הורמון גדילה  מכבי תהיה רשאית להתקשר עם ספק נוסף לאספקת מחטים המתאימות לעטי הורמון גדילה.
	1.3. את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג' של מסמכי המכרז.
	1.4. ההתקשרות היא לתקופה של שמונה עשר חודשים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות  18 חודשים כל אחת: (1) בתנאים זהים; או (2) בתנאים מיטיבים בתיאום עם הספק.
	1.5. המחיר אותו מציע הספק יהיה אחיד לאספקה בכל הערוצים - בתי המרקחת של מכבי , בתי מרקחת פרטיים שבהתקשרות עם מכבי, וכן למחסן המרכזי של מכבי המוערך בכ-3% מהפעילות. 
	1.6. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
	1.7. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא. מכבי  רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
	1.10. מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם להלן, אם ירצו בכך. 

	2. הגדרות
	בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.
	הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם ההתקשרות - נספח ב' למסמכי המכרז.

	3. מנהלה
	3.1. רכישת מסמכי המכרז
	המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 8.11.12 ועד ליום 19.11.12, בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של 1,000  ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,  בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-14:00.  
	3.2. בירורים ופניות
	3.2.1. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים.
	3.2.2. הפניות תעשנה עד ליום 27.11.12, וזאת בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני: mahat_s@mac.org.il. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון מס': 03-5143643.
	3.2.3. פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף 3.2.2 לא תענינה.
	3.2.4. על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תישלחנה התשובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.
	3.2.5. תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום 5.12.12.

	3.3. אופן ומועד הגשת ההצעות
	3.3.1. את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!) במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי רגיל מספר 2012/ 131 לידי גב' שרה מחט - רכזת ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14. 
	ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ה' ה-13.12.12, בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
	3.3.2. ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח ג', לאחר חתימתה, והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט בסעיף 5 להלן, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.
	3.3.3. למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז בכריכתם המקורית כפי שנרכשו ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.
	3.3.4. המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה ע"י רכזת ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.
	3.3.5. ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.
	3.3.6. על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם, אם וככל שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.


	4. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז 
	4.1. רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
	4.1.1. יחיד או תאגיד רשום כחוק בישראל.
	4.1.2. מסוגל לספק למכבי את המחטים באמצעותו ו/או באמצעות קבלן משנה.
	4.1.3. למחטים המוצעות על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
	4.1.4. בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ או אישור מנציגו המורשה של היצרן.
	4.1.5. מנהל ספרים כדין.
	4.1.6. הכנסותיו  בשנים האחרונות 2010 – 2011  לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 2  מיליון  ₪ לשנה לפחות.
	4.1.7. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של שנה לפחות, באספקת ציוד רפואי וכל השירותים הכרוכים בכך. 
	4.1.8. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
	4.1.9. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.

	4.2. עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים – הצעתו תפסל.
	4.3. ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך פרק זמן קצוב שייקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     

	5. התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה
	5.1. המציע יאשר, כי הצעתו תהיה בתוקף במשך 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופות נוספות של עד 60 (ששים) יום כל אחת, ובמקרה זה יהיה כל מציע רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור תישלח על ידי מכבי בכתב.
	5.2. הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תישלח למכבי על ידי המציע בכתב, לידי הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתוך 2 ימי עבודה מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.
	5.3. בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי המציע.
	5.4. ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף 5.2 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף 5.3 לעיל, לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

	6. אישור עריכת ביטוחים
	6.1. אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות (להלן: "אישור עריכת ביטוחים"). המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח, בכפוף לזכייתו במכרז.
	6.2. שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף 3.2 לעיל.
	6.3. הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות, אישור עריכת ביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.

	7. בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות
	7.1. ציוני האיכות והמחיר ישוקללו כדלקמן: ציון למחיר 70% וציון לאיכות 30%. יודגש כי הציון המשוקלל ינתן אך  ורק לגבי מחטים שעמדו בדרישות ההכרחיות, כאמור לעיל ובמפרט. 
	7.2. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית לקבל חלק  מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
	7.3. ציון המחיר -  70% 
	7.4. ציון האיכות – 30% מצ"ב טופס אמות המידה נספח - ח'.
	7.5. המציע במכרז  יספק, על-פי דרישת מכבי וללא תשלום, לתקופה של חודש ימים, 200 מחטים להדגמה ולנסיון, וזאת בתוך 7 יום מדרישת מכבי.
	7.6. ועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון איכות מזערי ברכיבים הכלולים בסעיפי האיכות דלעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שייקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 
	7.7. באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נסיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד שלמכבי לא היה "נסיון גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד המקורי לזכייה ביותר מ-10%.
	לצורכי סעיף זה, המילים "נסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו/או מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.
	7.8. ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
	7.9. ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או /למוצר 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.
	7.10. מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.
	7.11. ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל, מכל סיבה  שהיא, או יבוטל על-ידי מכבי בתוך 3 (שלושה) חודשים מיום תחילתו.
	7.12. באחריות המציע לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לעניין המענה הטכני לבין הצהרות היצרן. היה ותתגלה סתירה, מכבי תתייחס לנתוני היצרן בלבד או שתפסול את ההצעה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
	7.13. מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

	8. התחייבויות המציע הזוכה במכרז
	8.1. הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז, בתוך 7 (שבעה) ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.
	הזוכה מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות, אישור עריכת ביטוחים חתום ומאושר על-ידי חברת הביטוח, ללא כל הסתייגויות.
	ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות כמופיע בנספח ב' למכרז.
	8.2. מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
	8.3. במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית לביצוע התחייבויותיו על-פי הנוסח המצ"ב.
	8.4. תוך שבוע ממועד חתימת הסכם ההתקשרות, ימציא הזוכה במכרז למכבי אישור, כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר למכשיר/המחטים, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 3 (שלושה) חודשים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות, ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא המכרז.

	9. ביטול המכרז
	9.1. לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם על-ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם לאספקת מחטים מוברגות על עטי אינסולין ועטי הורמון גדילה,  והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות (נספח ב').
	9.2. מכבי תהא זכאית, בכל עת, לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית - אך לא חייבת - לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז כאמור.
	9.3. הודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.
	9.4. החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

	10. עיון במסמכי המכרז
	עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי. 
	11. בעלות על מסמכי המכרז
	מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין 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.
	12. סמכות שיפוט
	סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל אביב - יפו. 
	מאפיינים תפעוליים/ כללי
	מבנה המחט
	מאפיינים תפעוליים/ כללי
	מבנה המחט
	מאפיינים תפעוליים/ כללי
	מבנה המחט

