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 כללי .1

 לספק למכבי יםהמסוגל יםספקעד שני עם  להתקשר( מעונינת "מכבי": כבי שירותי בריאות )להלןמ .1.1

 "(.רותיהש" :לחץ שלילי למטופלים בביתם )להלןרותי טיפול באמצעות יש

נספח ) בהתאם ליעדים והכמויות המוערכות כמפורט במפרט בקשת לקבל הצעות מתאימותמכבי מ .1.2

 . ובהתאם לנאמר במסמכי המכרז (א'

 2-ב. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם שנתייםההתקשרות היא לתקופה של  .1.3

 .( מיטיבים, בתיאום עם הזוכה2( זהים; או )1בכל פעם, בתנאים ) שנתייםתקופות נוספות בנות 

במכרז  , לפי שיקול דעתה, עם המציעיםשא ומתןמכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מ .1.4

 .שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר

 מכבי  או כל הצעה שהיא. חלק מההצעהבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, מכבי אינה מתחיי .1.5

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

השונים וכתוצאה מכך  המציעיםלפצל את ההתקשרות בין תהא רשאית, אך לא חייבת, מכבי  .1.6

הכל על פי שיקול דעתה ספקים,  מספר, או עם המוצריםלהתקשר עם ספק אחד לאספקת כל 

 של מכבי. והבלעדי המוחלט

מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם  .1.7

להלן, אם ירצו בכך, ובמקרה כאמור ייחתם בנפרד הסכם ההתקשרות )נספח ב'(, בשינויים 

 המתחייבים, בין הזוכה לבין הגוף הנוסף. 

 

 הגדרות .2

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

 תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 132/2016מספר רגיל  פומבי מכרז – "המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

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

 למסמכי המכרז. נספח ב' - ההתקשרותהגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם 

 

 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

 27בי שירותי בריאות", ברח' המרד במשרדי "מכ מסמכיוהמעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את 

-10:00בין השעות  ,ה'-בימים א' , מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדלגב' , אצל 14אביב, קומה -תלב

)שלא ש"ח   1,000  של סךבתמורה לתשלום  10.11.16 ליום ועד 27.10.16מיום  , החלכל זאת. 14:00

  במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.יוחזר(, 

 בירורים ופניות .3.2

בשעה  17.11.16עד ליום מסמכיו ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או  .3.2.1

 , כאמור לעיל.ועדת המכרזים רכזת, ענת מנדלמכבי: גב'  נציגתאל , 12:00

 :באמצעות דואר אלקטרוני ,'וכנספח בנוסח ובמבנה המצ"ב  Wordזאת אך ורק בקובץ 

Mandel_An@mac.org.il פנייתו. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת 

 .03-5143643בטלפון מס': 
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 לא תענינה.לעיל פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.2.2

שלחנה יתכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.2.3

 , וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.התשובות ממכבי

  דואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.4

 .24.11.16 עד ליום

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם  תוגשההצעה  .3.3.1

 -לידי גב' ענת מנדל  ,לטיפול באמצעות לחץ שלילי 132/2016 מכרז פומבי מספראך ורק "

 ."14, תל אביב, קומה 27ברח' המרד רכזת ועדת המכרזים, 

. המועד האחרון להגשת ההצעות 10:00-14:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.3.2

, לא אמור לעילההצעות שתוגשנה לאחר המועד  .12:00בשעה  1.12.16יום הוא 

 תתקבלנה!

 כלחתימתה, ביחד עם  לאחר ,ג'כנספח ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .3.3.3

המסמכים שיש לצרף  כלהוא חלק מהם, וביחד עם  מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה

י הנדרש במכרז, וזאת בעותק פ-ל, וכמפורט עבטופס ההצעה 3סעיף , כמפורט בלהצעה

 אחד.

היא  .נרכשו ממכבישכפי על גבי מסמכי המכרז מען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש ל .3.3.4

מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל  תכלול את כל

 ואת החתימות כנדרש.הפרטים הנדרשים 

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם  .3.3.5

קומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ועדת המכרזים, או ממלא מרכזת י יד-להמעטפה ע

 ושעת קבלה.

הצעות לתקופה השל  ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה .3.3.6

שלח לכל רוכשי המכרז ית – נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם

 לפי העניין.

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

אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר 

האמור בעצמו, על חשבונו,  שהצעתו תזכה. המציע יברר את כלאם וככל  ,עם מכבי בהסכם

 והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.
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 ת במכרז תנאים מוקדמים להשתתפו .4

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

 כחוק בישראל.מורשה תאגיד  .4.1.1

 .1976-בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .4.1.2

לפחות  הןעל פי אישור רו"ח, , לפי כללי חשבונאות מקובלים, 2014-2015 בשנים הכנסותיו .4.1.3

 .מהשניםכל אחת ל ₪ 2,000,000

מורשה בארץ של ישיר של מכשיר ומתכלים לטיפול בלחץ שלילי ו/או נציג  יצרן/יבואן .4.1.4

אישור מנציגו , בידו היצרן/יבואן. באם המציע אינו נציגו הישיר המורשה של היצרן/יבואן

  .של היצרן/יבואן המורשה בארץהישיר 

 אח/עניין זה אחותמסוגל לספק למכבי את השרות בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר. ל .4.1.5

למפרט   2.5 סעיףבתנאי  ת/שעומד מטעם המציעונותנת את השירות ת העובדת /עצמאי

 לא תחשב כקבלן משנה.

ו/או  HEALTHו/או קנדה  CEו/או  FDA-אישור הקיים המוצע על ידו למכשור  .4.1.6

 ו/או רשות הבריאות ביפן. TGAאוסטרליה 

למועד הגשת  תוקף -ר ב מטעם משרד הבריאות אישור אמ"רקיים למכשור המוצע על ידו  .4.1.7

 .ההצעה

אחד מהתקנים בהליכי הסמכה ל נמצאאו  ;27799או  27001אבטחת מידע לתקן מוסמך  .4.1.8

 הנ"ל. 

המכשור מהתוצרת המוצעת על ידו במסגרת השירות פעיל בישראל ו/או במערב אירופה  .4.1.9

 ם האחרונות.השני 3-ו/או בצפון אמריקה ו/או ביפן ו/או באוסטרליה לפחות ב

בישראל של לפחות שנתיים רצופות עד מועד הגשת ההצעות במכרז, בעל נסיון מוכח  הינו .4.1.10

  .וכל השירותים הכרוכים בכךבאספקת שירות טיפול בלחץ שלילי בבית המטופל 

מטופלים לפחות )בבתיהם(, אשר טופלו לפחות  50-לחץ שלילי לבטיפול  2015בשנת סיפק  .4.1.11

 .ימי טיפול ברצף 10

 ימי טיפול. 1,000קף כולל של לפחות היבטיפול בלחץ שלילי  2015בשנת סיפק  .4.1.12

  עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש. .4.1.13

התשלום  ן, ובכפוף לפירעורכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך .4.1.14

 בפועל.

באחד יעמוד  שלאעמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  .4.2

 .הצעתו תפסל – התנאיםמ

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך,  .4.3

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

יקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כאמור, יהיו יפרק זמן קצוב ש

 בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.   

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה  .5
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מועד האחרון להגשת ההצעות. )תשעים( יום מה 90כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,המציע יאשר .5.1

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

 ובמקרה זה יהיה כל מציע כל אחת, )ששים( יום 60ת של עד ונוספות את תוקף הצעותיהם לתקופ

הצעתו. בקשה כאמור רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול 

 .שלח על ידי מכבי בכתבית

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

 ימי עבודה 2זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, ענת מנדללידי הגב' 

 לבטלה.מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או 

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

לעיל, לא  5.3לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .5.4

 תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

  ביטוחים עריכת אישור .6

"אישור עריכת עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות )להלן:  אישור .6.1

 על חתומה , הביטוחים(. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת "הביטוחים

 .ביטוחה חברת ידי

בסכומי הפוליסות או שינויים מהותיים  שינוייםהחתומה שתוגש  בטיוטא, כי לא יתקבלו יובהר .6.2

 הצעת תיפסל, הנדרשות מהפוליסות איזו של קיומה אי לרבות, זה מסוג שינויים של במקרהנוספים. 

 .המציע

 אישור את לתקן מהמציע לדרוש רשאית המכרזים ועדת תהא, כאמור במקרים, לעיל האמור למרות

 .במכרז הזוכה על ההכרזה שלב עד הביטוחים עריכת

 של הבלעדי דעתהיהיו נתונים לשיקול  ל"הנ הטיוטהגבי -עלשייעשו  מהותיים שאינם נוסח שינויי

 .כאמור ההכרזה למועדמכבי, שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד 

 לעיל. 30ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף  שאלות .6.3

את אישור  ההתקשרות הסכם על החתימה מועד לפני יום, למכבי להמציא מתחייב במכרז הזוכה .6.4

 .הביטוח חברת ידי על ומאושר חתום, הביטוחיםעריכת 

 

 ומסגרת ההתקשרותבחירת הזוכה במכרז  .7

או כל הצעה שהיא. מכבי  חלק מההצעהכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, מ .7.1

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

  לעיל. 1.4פי האמור בסעיף -לעשא ומתן אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מכבי לנהל מ .7.2

 :מפורטים להלןה אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים .7.3

בחר יוהכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שת ,30% -; ואיכות 70% -מחיר  

 .ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות

 :ציון המחיר .7.4

 (.'ג נספחבטופס ההצעה ) על פי המחיר ליום טיפולציון המחיר ייקבע 

 : ציון האיכות .7.5

 .'ז כנספחם לאמות המידה המצ"ב ציון האיכות ייקבע בהתא .7.5.1
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 את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של תבחןועדת המכרזים  .7.5.2

המציע, מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, 

, על סמך שביעות רצון מך הנתונים שצרף להצעהס על מוניטין של היצרן ונסיון בארץ,

 וכן על סמך בדיקת המלצות במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמות עם המציע,

פי כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת -ללקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן ע

 להלן. 7.5.3המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף 

 הצוות ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. .7.5.3

וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס  ,שאי, אך לא חייב, לבחון את המציעשימונה יהא ר

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

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

 לדרישת מכבישות המכרז, לצורך בדיקת האיכות ובדיקת עמידת המכשור המוצע בדרי .7.5.4

את המכשור  ,ועל אחריותו על חשבונו ,המציעימציא ויתקין וכפי שתורה למציע, 

 .כל הדרוש לביצוע אבלואציהוהמתכלים המוצעים על ידו, לרבות 

להסרת ספק מובהר כי שיקול הדעת הבלעדי לביצוע האבלואציה לרבות הפסקתה מכל 

 סיבה שהיא הינה של מכבי.

שניים בכל ) שונים מחוזות מכבי 3-ב בביתם מטופלים 6-תכלול טיפול בהאבלואציה  .7.5.5

. על ידי מכבי מראש שאושר , מתכלים וצוות עובדים מטעם המציעמכשורותכלול מחוז( 

על פי קביעת רופא מרפאת  או עד לריפוי הפצע רצופים שבועות 4-כ האבלואציה תמשך

  פצע מכבי.

יעשה שימוש במסמך "יומן טיפולים" בנוסח במהלך כל טיפול במסגרת האבלואציה 

 המצורף כנספח להסכם.

משיך בטיפול עד לריפוי המציע ישבועות,  4תוך והפצע לא נרפא לא הושלם טיפול אם  .7.5.6

 .בתאום עם רופא מכבי האחראי לטיפול עד למועד אחר, הכל כפי שייקבע הפצע או

 מראש שוריבא אלא יפסיק לאבמטופל,  טיפול שהחל מציע, כי בזאת מובהרלהסרת ספק 

 .מכבי פצע מרפאת רופא ידי על ובכתב

מציע על אחריותו וחשבונו, באופן רצוף למשך כל האבלואציה יעסיק הוביצוע לקיום  .7.5.7

 מפרט.ל 2.5י אחיות לפחות העומדות בתנאי סעיף שת תקופת האבלואציה,

שעמד בתנאים המוקדמים כאמור  מציערק יוזמן האבלואציה לביצוע למען הסר ספק,  .7.5.8

המספק לעיל. מכבי שומרת לה הזכות שלא לבצע אבלואציה עם הספק הנוכחי  4בסעיף 

  ., אם וככל שהספק הנוכחי יגיש הצעה למכרז זהכיום ירות זהלה ש

לעיל,  4בתנאים המוקדמים שבסעיף נתן אך ורק לגבי הצעות שעמדו ייודגש כי הציון המשוקלל י .7.6

 .ות המזעריים ובדרישות ההכרחיות במפרטבציוני האיכ

ברכיבים הכלולים בסעיפי  איכות מזעריהצעה של מציע שלא יעמוד בציון  תדחהועדת המכרזים  .7.7

הכל על פי לעיל.  4בדרישות ההכרחיות במפרט ובתנאים המוקדמים שבסעיף לעיל, דהאיכות 

ההצעות אשר נבדקו על ידי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת 

 יקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. יועדת המכרזים באופן ש

סיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא יבאם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "נ .7.8

רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד 

 סיון גרוע" פירושן: ילצורכי סעיף זה, המילים "נ .סיון גרוע" עם מציע זהייה "נשלמכבי לא ה
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 ;השירותים המוצרים ו/או אי שביעות רצון מאיכות .א

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה. .ב

רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול  ועדת המכרזים תהא .7.9

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

 שיקוליה.

מעלה  מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  .7.10

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

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

שהיא, או  מכל סיבה  שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל,

 חודשים מיום תחילתו.)שלושה(  3 י מכבי בתוךיד-ליבוטל ע

, לרבות בדבר יכולות הטכני המענה לעניין הצהרותיו בין מלאה תאימות לוודא המציע באחריות .7.12

 תתייחס מכבי, סתירה ותתגלה היה. היצרן הצהרות לבין ידי הספק,-בטחת המידע המסופקות עלא

   .הבלעדי דעתה שיקול פי על הכל, ההצעה את שתפסול או בלבד היצרן לנתוני

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .8

 ימי )שבעה( 7למסמכי המכרז, בתוך  'כנספח בהמצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם  .8.1

 מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. עבודה

כמופיע ההתקשרות ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם 

 .בנספח ב' למכרז

יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת  עד הזוכה מתחייב להמציא למכבי, לפחות .8.2

 ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח.

מובהר בזאת, כי במהלך תקופת ההתקשרות תהא מכבי רשאית לרכוש מהזוכה דגם חדש/משודרג  .8.3

(, בכפוף להתקיימות כל התנאים "הדגם המשודרג"זה )להלן: מכרז נשוא   יותר של המערכת

 המצטברים שלהלן:

 דגם המשודרג אינו נופל באיכותו מהדגם בו זכה הזוכה במכרז;ה .8.3.1

הדגם המשודרג עונה על כל התנאים המוקדמים והתנאים ההכרחיים הקבועים במכרז  .8.3.2

 ובמפרט;

 מחירו של הדגם המשודרג אינו עולה על המחיר שלגביו נקבעה זכייתו של הזוכה במכרז. .8.3.3

 הסכם ההתקשרות שייחתם.המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מ מסמכי .8.4

ערבות בנקאית אוטונומית  מכבי, ימסור המציע הזוכה לההתקשרות במעמד החתימה על הסכם .8.5

 נוסח המצ"ב.פי ה-לביצוע התחייבויותיו על

 1981-"אהתשמ, הפרטיות הגנת חוק הוראות את לקיים מתחייב בהגשת הצעה במכרז הזה המציע  .8.6

 המידע למערכות הרלבנטיות, המשפטים במשרד ומידע טכנולוגיה, למשפט הרשות והנחיות ותקנותיו

 הפרטיות הגנת לעניין הבריאות משרד והנחיות הוראות וכן, זה מכרז נשוא העבודה ולתהליכי

  .המידע ואבטחת

 

 ביטול המכרז .9

מציע כלשהו, כל  לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי .9.1
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לאספקת שרות לטיפול בלחץ שלילי לפצעים ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם -עוד לא ייחתם על

 (.'נספח בוהכל כמפורט בהסכם ההתקשרות ) קשי ריפוי

לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .9.2

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

המציעים אשר הגישו הצעות רוכשי המכרז/שלח בדואר אלקטרוני לכל יעל ביטול המכרז תהודעה  .9.3

 במכרז.

רוכשי מסמכי המכרז כל מתהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי  החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא .9.4

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

 

 המכרז במסמכי עיון .10

, המכרז תוצאות פרסום לאחר, 1993-, התשנ"גהמכרזים חובת לתקנות)ו( 21 תקנה להוראות בהתאם .10.1

תיאום מראש עם  לאחר, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה המכרז במסמכי במכרז משתתף של עיון

למכבי לכיסוי העלות  או חלק ממנהלשעה  ₪ 500של  סךרכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום 

 הכרוכה במתן זכות העיון כאמור.

זכויותיו במסגרת  מיצוי בדבר המשתתף לבדיקת ורק אך נועד לעיל כמפורט המכרז במסמכי עיון .10.2

, ללא קבלת אישור מראש ןאו מקצת כולן, הרחב לציבור אלה תוצאות לפרסם אין. המכרז הליך

 ובכתב ממכבי. 

 

 בעלות על מסמכי המכרז .11

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

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

 להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 מכות שיפוטס .12

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

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



 נספח א'

 ומענה טכני מפרט

 אחרת צוין אם אלא הצעהה תהגש לשלבהדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות  כל

  מציע שלא ימלא חובה זו ייפסל. –חובה על המציע למלא את כל התשובות לכל השאלות  חלה

 

  :דרישת מכשור .1

באמצעות לחץ שלילי למטופלים בביתם, במקרים מכשיר קומפקטי נייד, בעל סוללה נטענת, לטיפול  .1.1
 . המכשיר כולל:ככל שיידרש י ריפוי או מקרים אחריםישל פצעים קש

 יחידה ניידת עצמאית המייצרת תת לחץ .1.1.1

 מיכל חד פעמי אטום לאיסוף נוזלים .1.1.2
 צנרת ואמצעי חבישה חד פעמיים .1.1.3
 .מצע לכיסוי הפצע כגון תחבושת או ספוג .1.1.4

 יר עצמו ולפריטים המתכלים.  פרטים ותקנים טכניים למכש .1.2

 

 / הכרחית דרישה תיאור 
 מידע / יתרון

התייחסות 
  המציע

 אין יש/ – לסמן

 פירוט

 __________ יש / אין דרישה הכרחית סוללה נטענת 1
 -PRESSURE SETTINGקיום  2

 דרגות לחץ שלילי לכוונון
 יש/ אין דרישה הכרחית

__________ 

בלחץ אפשרות הפעלת מכשיר  3
 רציף ולסירוגין

 הכרחית  דרישה
 

 __________ יש/ אין

לחץ, לשינוי   - התראה קולית 4
מיכל מלא, נתקים, סוללה חלשה, 

חסימת צנרת, מיכל איסוף לא 
 .מחובר 

 .דרישה הכרחית
התראות לפרט קיום נא  

למידע  -קוליות נוספות 
 בלבד

 

 -התראות נוספות  יש/ אין

המונע שינוי קיום מנגנון נעילה  5
 נתונים שלא במתכוון

 דרישה הכרחית 
 

 __________ יש /אין

6 IV POLE AND BED MOUNT-
 הימצאות התקן / אמצעי לחיבור

למיטת החולה /  ועגינת המערכת
 לגוף החולה

 יש/ אין דרישה הכרחית 

__________ 

, לפחות אחד מהם סוגי ספוגים 2 7
  .עם יוני כסף

 
 
 
 

מעבר לדרישה  סוגים נוספים
למשל יתרון ) מהווה –ההכרחית 

 הידרופילי, הידרופובי(

 דרישה הכרחית
 
 
 
 
 

 מהווה יתרון

 
 יש/ אין

  

 
__________ 

  
 
 
 

סוגי ספוגים )מעבר 
 -לדרישה הכרחית(

 
 
 
 

צורות ספוגים לחבישות  8
במקומות ייחודיים ) פצעי לחץ 

 באגן, סינוסים ועוד(

הצורות פירוט  יש/ אין מהווה יתרון
והמקומות 
 -הייחודיים
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 משקל המכשיר 9
 גר'  1,500לא יעלה על 

 כולל מיכל הפרשות מלא

יהווה  -משקל נמוך יותר
 יתרון

 

 משקל המכשיר 
 .........  בק"ג  

)בשעות( ללא  רצוף משך פעולה 10
 12מינימום   -חיבור לחשמל 

 שעות.

 דרישה הכרחית.
  -ככל שהזמן ארוך יותר 

 יתרון.יהווה 

רצוף משך פעולה  יש/ אין
 -ללא חיבור לחשמל

 ...........שעות
 

  -משך טעינה ממצב סוללה ריקה 11
שעות תוך כדי  6מקסימום 

 .עבודת המכשיר
 

 דרישה הכרחית.
 לפרט משך הטעינה.  נא

 -זמן טעינה קצר יותר 
 יהווה יתרון

 -משך טעינה יש/ אין
 

 ........שעות

)או  בליטר לציין נפח יש נפח מיכל איסוף 12
 למידע בלבד - טווחים(

 __________ 

 -נפח המיכל
 

 ............ליטר
 
 
 

מיכל איסוף נוסף   -לצורך ניידות  13
מנפח  50%עד , בנפח מוקטן 
 .המיכל הרגיל

 ( CC 50-)לא קטן מ

 מהווה יתרון

 

 -נפח מיכל המוקטן
 

 .....ליטר
 

האופן בו מכווני כיוון הלחץ  14
 אנאלוגי/ דיגיטאלי(בנויים )

 למידע בלבד - לפרט נא

__________ 

 -סוג מכווני הלחץ
 סמן בעיגול

 
 אנאלוגי/ דיגיטאלי

 
 –לפרט אפשרויות נא  מנח המכשיר 15

 למידע בלבד

__________ 

אופן הצבת המכשיר 
לצורך פעולה 

 -שוטפת
 
 
 
 

האם נדרש גובה מינימלי של  16
לחץ המכשיר ביחס לפצע להשגת 

 מטרה במיטת הפצע

 למידע בלבד  –לפרט נא 

__________ 

פירוט גובה 
מינימאלי במידה 

 -וקיים
 
 

 

 - ותשירמתן דרישות ל .2

כולל אילת וערבה ; יהודה בכל רחבי הארץ בפריסה ארצית  על ידי הספק הזוכהיינתן  השירות .2.1
 )דרישה הכרחית לשלב ההסכם( ושומרון ; והגולן.

בערבי שישי וערבי חג  . )בכל ימי השבוע כולל סופי שבוע וחגים הספק הזוכהעל ידי יינתן  השירות .2.2
בכל שעה שהיא (. לפי החלטת מכבי -שירות רק במקרי חירום ןשבת וחגים יינתשירות כרגיל,  ימי 

 )דרישה הכרחית לשלב ההסכם( .במהלך היממה לפי קריאה

 לא לפגוע ביעילות הטיפול.שבמבוטח  על מנת ושוטף יהא אחראי לטיפול רציף  הזוכההספק  .2.3
 )דרישה הכרחית לשלב ההסכם(

בבית המטופל, בהתאם להוראה רפואית וצורכי המטופל ועל פי על ידי הספק הזוכה יינתן  השירות .2.4
 .על ידי הספק הזוכה מכבי טיפול או ביקורת במרפאות שנהלי וחוזרי משרד הבריאות. יתכן ויידר

 )דרישה הכרחית לשלב ההסכם(
 : הרכב הצוות והכשרה מקצועית נדרשת .2.5
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הפצע  בתחום ייעודיתעברה הכשרה , ש( RN) מוסמכת אחות י"ע יינתן הזוכה הטיפול מטעם הספק
אחת  שנה לפחות של ניסיון ובעלת וטיפול בלחץ שלילי בבית חולים ו/או מטעם הספק המציע ,

 (. "אחות"-להלן) בטיפול בלחץ שלילי
 את לתת המיועדות האחיות של וכשירותן ןהסמכת בדבר אישורים להמציא הזוכה הספק על

 .)דרישה הכרחית לשלב ההסכם(. ניסיונן בדבר תיעוד לספקוכן  הטיפול
, בכל רחבי הארץ  אחיות בפריסה ארצית, לצורך מתן שירות נשוא מכרז זה 4עסיק לפחות מ המציע

 לעיל. ראה פירוט נדרש בנספח ד' למסמכי המכרז.והן תהיינה מוסמכות כאמור 

 24 במשך וחדשים קיימים מטופליםלקבלת קריאות מ זמיןמערך  למציע - טלפונית כוננות מערך .2.6
 . והשנה השבוע ימות בכל, ביממה שעות

 שעהועד  מידיתיבוצע  בבעיה טלפוניטיפול  -כלהלן טלפונית לעמוד בכוננות  על הספק הזוכה
לטיפול  אינו נותן את המענה הנדרשמענה טלפוני כולל מתן שירות אם וככל שה מקבלת הקריאה

בצהריים,  12:00עד השעה  )אם הקריאה תתקבל מטופל.פיסית לביתו של ה ידרש מענה כולל הגעהיו
יגיע הצוות המטפל אל המטופל בהקדם בבוקר  ,הגיע למטופל באותו יום, ואם לאחר שעה זאתיש ל

 (שלמחרת.

 :במכרז על ידי הזוכההפעולות הנדרשות לביצוע  .2.7

 רופא מוסמך במחוז / מטה מכבי. - סמכות הוראה למתן טיפול בלחץ שלילי .2.7.1

)לא כולל בית  תיעשה במוסד האשפוז - והתאמתו למטופל, כולל הדרכה אספקת המכשיר .2.7.2
מרפאות  מכבי  או בבית המטופל, הכול בהתאם או ב, חולים ציבורי או מוסד סיעודי מורכב(

 לדרישת מכבי. 

 
 עיתוי מבצע פעולה

 -ביקור ראשון
 אספקת/התאמת מכשיר, מתכלים וציוד נלווה 

בתוך יום עבודה אחד מעת   -לחולה בקהילה  אחות 
 קבלת הוראה רפואית.

הספק על  -ועומד להשתחרר חולה מאושפז ל
  לזוכה מכבית ישעות מפני 6שרות תוך  לתת 

בבוקר.  0012:ובתנאי שנעשתה עד השעה 
פניות שנעשו מאוחר יותר יבוצעו ביום 

 העבודה הבא.
   -חיבור למכשיר

 זוכההיעשה  רק ואך על ידי  אחות מטפלת מטעם 
 בעת הביקור אחות 

 ביקורים חוזרים
 .החלפת  המתכלים1
. אספקת ציוד נלווה/ מתכלים בכמות המספיקה 2

 הבא.עד לביקור 

הטיפול בהתאם להוראה  תדירות .1 אחות 
 רפואית. 

 .ימים לשלושה אחת לפחות .2
 

בביקור ראשון ובכל ביקור נוסף כאשר עולה  אחות  הדרכת המטופל בתפעול המכשיר
 הצורך מצד המטופל או המטפל העיקרי

 הדרכת המטופל על מצבים חריגים
. הערכת מצב הפצע ודרגתו וזיהוי  סימני החמרה 1

 הפצע. במצב
. מכלול הפעולות שעל המטופל לבצע עם קרות 2

 החמרה במצב הפצע.
. מכלול הפעולות שעל המטופל לבצע במקרה של 3

 תקלה במכשיר.
 . מסירת מספר הטלפון של מערך כוננות טלפונית.4

בביקור ראשון ובכל ביקור נוסף כאשר עולה  אחות 
 הצורך מצד המטופל או המטפל העיקרי.

 

 הערכה ותיעוד 
. האחות תצלם בצילום קליני את הפצע ותתעד 1

אותו באופן שניתן יהיה להעבירו או לשדרו באופן 
 ברור לפי דרישת היחידה המטפלת במכבי.

( ב"מצ'  ב נספח) פצע תיעוד טופס תמלא . האחות2
 . המטופל אצל ביקור בכל, 
 אשר  טיפול ח"דו למכבי יועבר לשבועיים .אחת3

 לפי פרוטוקול עבודה של מכבי: אחות 
  בכל ביקור.בכתב הערכה ותיעוד 

למכבי פעם מרוכז העברת דיווח בנוסף, 
 בשבועיים.

בכתב בכל ביקור העברת הדיווח השוטף 
 תתבצע גם לאחות ורופא פצע מחוזי.
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ישירות לרופא המטפל וכן בכתב יש לדווח  .במכבי המקצועי הגורם י"ע יוגדר
בפצע לצורך המשך לאחות בכל מצב חריג 

 .החלטה טיפולית
 

 סיום הטיפול
ביוזמת הרופא  –יעשה לפי שיקול דעת מקצועי 

אחות מטפלת מטעם ביוזמת או  המטפל של מכבי
 .רופא של מכביובאישור הספק 

 אחות
רופא ו

מטעם 
 מכבי

בדבר סיום הטיפול יעשה תוך בכתב הדיווח 
 שעות מקבלת ההחלטה. 24

באחריות הגורם המסיים את הטיפול ליידע 
 את הגורמים האחרים בדבר הפסקת הטיפול. 

 
 דיווח על כל אירוע בטיחות/ ניהול סיכונים

שעות  24 -דיווח בכתב ובטלפון לא יאוחר מ אחות 
מקרות האירוע. לרופא מטפל מטעם מכבי 

 ו/או לאחות רכזת פצע במחוז.
 

 

 

 

 

 

 

 



 'ב נספח

 הסכם ההתקשרות
 2016 ,ביום ____  בחודש _________ ,אביב-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 בריאות מכבי שירותי 
 (589902279)מס' מזהה  227/99אגודה עותמנית מס'  
 אביב-לתהיכל הסיטי, , 27מרח' המרד  
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :קרא להלןיאשר ת 

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 __________________ בע"מ__________

 __________________________ח.פ. __

 _____________________________מרח' ____

 "הזוכה" :יקרא להלןיאשר  
 ;שנימצד 

 

 

מתן שרותי טיפול באמצעות לחץ שלילי ל 132/2016ו שמספר פומביומכבי פרסמה מכרז   הואיל
 :)להלן למטופלים בביתם )או במרפאות( במקרים של פצעים קשי ריפוי או במקרים אחרים

להסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי   'כנספח א(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף "המכרז"
 ;הימנונפרד 

 
 ,מכרזל ג'כנספח (, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" ן:והזוכה הגיש הצעה למכרז )להל והואיל

בהתאם לתנאים  את השירותים לספקהסכים , ובכך ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה
 ;ובכל נספחיו המפורטים בהסכם זה

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

 
 

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך הוצהר,
 

 כללי .1

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

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

דם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש יהפירוש שבצ בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן .1.3
 :אחר

 סכם זה, על נספחיו.ה - "ההסכם" .1.3.1

 .מכרזל ג'נספח  -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה" .1.3.2
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של שרותי טיפול באמצעות לחץ שלילי  אספקה - ""השירות .1.3.3
למטופלים בביתם )ו/או במרפאות מכבי( במקרים של 

, הכל כמוגדר פצעים קשי ריפוי או מקרים אחרים
 במכרז 

 אנשי קשר .2

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

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

 , יהיה זמין לכל פניה מצדלשירותנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת  .2.3
 י מכבי.יד-לידרש לכך עימכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם 

 

 לעניין מתן השירותהזוכה והצהרות התחייבויות  .3

________ __________חברת _מורשה של ישיר  נציגהזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו  .3.1
 תקופת ההתקשרות.(, וכי הסכם הרשאתו מאת היצרן יהיה בתוקף בכל "היצרן" )להלן:

אישור , הוא מצהיר ומתחייב, כי בידו אינו נציגו הישיר המורשה של היצרן/יבואןהזוכה באם 
יהיה בתוקף בכל תקופת אישור זה וכי של היצרן/יבואן,  המורשה בארץהישיר מנציגו 

 .ההתקשרות

ים קשי ראל שירותי טיפול באמצעות לחץ שלילי בפצעביש הזוכה מצהיר, כי הוא רשאי לספק .3.2
 לפי המפורט בהסכם זה על נספחיו. בבית המטופל, ,ריפוי או במקרים אחרים

בהתאם למפורט  ,השירותלספק למכבי את  , בכל תקופת ההתקשרות,הזוכה מתחייב .3.3
ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש ובהצעתו,  מפרטבהסכם זה, ב

 בהסכם זה ובמסמכי המכרז. 

אם הזוכה מתכנן להחליף את המכשיר באמצעותו ניתן השירות נשוא מכרז זה, יודיע על כך  .3.4
מראש ובכתב למכבי, ולה תהיה הזכות לבדוק מכשיר זה ועמידתו בתנאים חודשים  3לפחות 

הנדרשים במפרט. במקרה בו המכשיר לא יעמוד בתנאים הנ"ל תהיה מכבי רשאית לא לאשר 
הזוכה יחויב להמשיך לעבוד עם המכשיר הקיים או להמציא לזוכה את החלפת המכשיר. 

 חלופה אחרת.

להמשיך לספק השירות גם בשעת חרום, למעט במקרה של נסיבות שלזוכה הזוכה מתחייב  .3.5
 אין שליטה לגביהן.

מצהיר, כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע, ציוד הבדיקה והחלפים הדרושים  זוכהה .3.6
תחזוקתן ולשם הדרכת הפעלתן, הכל כמתחייב מהוראות  לשם התקנת המערכות, לשם

 מתן השירות.פי כל דין, ל-הסכם זה, וכי בידו כל האישורים וההיתרים הנדרשים על

אחיות בפריסה ארצית, לצורך מתן השירות  4, להעסיק לפחות בין היתר הזוכה מתחייב .3.7
בהתאם  מפרטל 1.2.5, והן מוסמכות כאמור לעיל בסעיף בכל רחבי הארץ נשוא מכרז זה

  .לאישור על ידי מכבי

על כל החלפה/גיוס של אחות מראש באחריות הזוכה לעדכן את מכבי ולקבל את אישורה 
קבלת האישור מותנית בהצגת פרטים מלאים על האחיות המחליפה  לצורך מתן השירות.

ת ייעודיוכן תעודת הכשרה אחות שיון יהכוללים: שם, תעודת זהות, תעודת הכשרה ומספר ר
 ' להסכם.נספח טלפי בתחום הפצע וטיפול בלחץ שלילי, 

של מכשיר ומתכלים לטיפול בלחץ שלילי ו/או נציג  יצרן/יבואןהזוכה מצהיר, כי בהיותו  .3.8
, יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג, בזמנים ובמועדים מורשה בארץ של היצרן/יבואן

וכי יש לו מעבדה המצוידת במכשור  המפורטים בהסכם זה, חלקי חילוף וציוד למערכות,
וכלים המתאימים לתחזוקת המערכות וכן צוות אנשים מיומנים לשם מתן השירותים 

 האמורים בהסכם זה, למשך כל תקופת ההתקשרות.

, מכל סיבה שהיא, יודיע בוטליבואן ת/הרשאתו מאת היצרןוככל ש אםכי הזוכה מתחייב,  .3.9
במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את  יוודע לו על כך.יהזוכה למכבי מיד כש
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ההתקשרות עם הזוכה, והזוכה מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש אתו תתקשר מכבי 
 ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.

הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות,  .3.10
 בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

 פי על ורק אך יעשה מכבי לחברי המקצועיים השירותים מתן כי ומתחייב מצהיר ההזוכ .3.11
 קיבל אם אלא, האמור הטופס ללא מכבי לחבר שרות יינתן לא. מכבי של התחייבות טופס

 . אחרת לפעול ממכבי בכתב אישור הספק

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

 

 אספקת השירות .4

יינתן בפריסה ארצית כולל אילת וערבה, יהודה ושומרון והגולן בכל כאמור במפרט השירות  .4.1
) בערבי שישי וערבי חג שירות כרגיל,  ימי שבת  ימי השבוע כולל שישי, שבת, ערבי חג, חגים.

 וחגים יינתן שירות רק במקרי חירום(.

 רציף במבוטח  על מנת לא לפגוע ביעילות הטיפול.הספק יהא אחראי לטיפול  .4.2

 ביקורות לבחינת התקדמות הריפוי של המטופלים.  ,פי שיקול דעתם-רופאי מכבי יקיימו, על .4.3

 

 התמורה ותנאי תשלום .5

פי מכפלת התעריף ליחידה -מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל .5.1
ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ -ושאושרה עלעבורם השירות בפועל  ןשנית ותבכמות היחיד

אם  -או חשבונית עסקה ; ידי מכבי לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק-כדין, שתשולם על
לאחר התשלום , ובמקרה כאמור, על בסיס מזומן לפי החוק והתקנות הספק מאושר לעבוד

 (."התמורה")להלן:  יעביר למכבי חשבונית מס בהתאמה

התקשרות ייבחן ממוצע ימי הטיפול בשנה החולפת. באם הממוצע עולה על שנת כל בסוף  .5.2
ימים בהתאם לעלות יום הטיפול, וזאת  30-ימים, מכבי תזוכה בהפרש בין הממוצע ל 30

 .להלן 12.5.4 בסעיףמבלי לגרוע מהאמור 

הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים, ההוצאות , המיסים, מובהר, כי התמורה  .5.3
והזוכה  במתן/אספקת השירותים המקצועיים ו/או המוצרים,כים ההיטלים והאגרות הכרו

 לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה.

הספק יגיש למכבי חשבון חודשי, ובו פירוט כל הסכומים המגיעים לו. הספק  -הגשת החשבון  .5.4
 יצרף דוח מפורט, הכולל אסמכתאות, לאימות החיובים.

חשבון זה והדו"ח המצורף אליו, ולאחר בדיקתם יהוו החשבון והדו"ח מכבי תבדוק  .5.5
 אסמכתא לתשלום על ידי מכבי.  

היה ויתגלו בחשבון )לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי דיוקים  .5.6
ו/או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים 

 ת האמור לעיל מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה בכל עת, ממכבי.שיתגלו בעקבו

 תנאי תשלום .5.7

( יום )תום חודש + וחמישה)שישים  65התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .5.7.1
ידי נציג -ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-על ממועד הפעילות,יום(  65

 מכבי. 

ימים מתום חודש הפעילות. אם תוגש  )עשרה( 10-מהחשבונית תוגש לא יאוחר  .5.7.2
 .למועד התשלום הבאיידחה לאחר מועד זה, אזי התשלום 

הספק יגיש למכבי חשבון חודשי, ובו פירוט כל הסכומים  -הגשת החשבונית  .5.7.3
 המגיעים לו. הספק יצרף דוח מפורט, הכולל אסמכתאות, לאימות החיובים.
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מכבי תבדוק חשבונית זו והדו"ח המצורף אליה, ולאחר בדיקתם יהוו החשבונית  .5.7.4
 והדו"ח אסמכתא לתשלום על ידי מכבי.  

היה ויתגלו בחשבונית )לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי  .5.7.5
דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז 

ומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה בכל הסכ
 ימים מראש 14עת, ממכבי, ובכפוף למתן הודעה בכתב בת 

 

 אחריות .6

לכל נזק ו/או אובדן ו/או פי דין -עלמבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי  .6.1
יגרמו למכבי ו/או למי ימן הכלל, ש פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא

 ,השרות אספקתעקב ו/או בקשר עם  ,מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו
 כמפורט ומוגדר בהסכם זה. 

לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הזוכה מתחייב  .6.2
יעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי הוצאה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תב

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

לזוכה אודות לפסק דין חלוט, למתן הודעה מיידית ובכתב ה הפיצוי והשיפוי כפופ חובת
שמכבי לא תתפשר בתביעה לכך ולנהל את התביעה הנידונה  לזוכה, למתן האפשרות התביעה

 הזוכה. ללא הסכמת

כדי לצמצם או הזוכה ידי -עלכמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר .6.3
חים כדי יהיה בעריכת הביטו, ולא להסכםבהתאם  יוותוילגרוע בצורה כל שהיא מהתחייב

 שהואבגין כל נזק ה מכבי ו/או מי מטעמלפצות את לשפות ו/או  ומחובתלשחרר את הזוכה 
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-אחראי לו על

מכל סכום שיגיע  להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו,לנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא .6.4
לגבותם  תרשאי תהאפי חוק, בכל זמן שהוא, וכן -בצירוף הצמדה וריבית עללזוכה,  הממנ

 בכל דרך אחרת.מהזוכה  

ר ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, הזוכה מתחייב לשמו .6.5
פי ההסכם. למעלה מן הצורך -על ידו על לשירותים הניתניםחסים ההוראות והתקנים המתיי

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

ו/או קבלני  ו ו/או שליחיו ו/או משמשיוכל עובדישהזוכה, בכלליות האמור לעיל, באופן 
אלה שיעסקו בעבודות האמורות  , לרבותבמתן השירותיםועובדיהם שיועסקו  והמשנה של

פי -ל הזכויות שעלזכאים לכההתקשרות יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  ,באופן מקרי או זמני
 .החוק הנ"ל

לפי הזוכה אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו,וראות ה .6.6
מאחריות כלשהי בגין את הזוכה ואין בהן כדי לשחרר  ,פי כל דין-ו/או עלההסכם 

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

 

  ביטוח .7

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו/או על-גרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה עלמבלי ל .7.1
לערוך ולקיים על  הזוכהלפי המוקדם, מתחייב  תחילת מתן השירותים,הסכם זה או ממועד 

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

פי ההסכם, -וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על (,"הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הספק"
כה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה לרבות כל האר

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

וניתן להמירם לסכומים בדולר הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח,  כי סכומי ,מובהר
 .ההסכםנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת בת ,ארה"ב
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מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר,  הזוכה .7.2
תחודשנה  הזוכהלשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי 

וקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בת
 הזוכהלעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי 

 .הזוכהיישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 

לפני  אחד יוםמכבי, לא יאוחר מלהמציא ל הזוכהמתחייב  מכבי,ללא צורך בכל דרישה מצד  .7.3
כאמור לעיל בהתאם לנוסח  הזוכהאישור בדבר עריכת ביטוחי  ,הסכם זה מועד חתימת

מצהיר, כי ידוע לו, כי  הזוכה"אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. 
המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה 
ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של 

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-על הזוכה

כדי לצמצם או לגרוע  הזוכהידי -כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על בהקשר זה מובהר, .7.4
בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר 

אחראי  הזוכהבגין כל נזק שאו מי מטעמה ו/מכבי מחובתו לשפות ו/או לפצות את  הזוכהאת 
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-לו על

תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב  תסתיים לפני הזוכהככל שתקופת ביטוחי  .7.5
לעיל בגין הארכת תוקפו  7.3 בסעיףאישור עריכת ביטוחים כאמור  מכבילהפקיד בידי  הזוכה

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

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

 7.5ו/או  7.3כנדרש בסעיפים  הזוכהידי -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .7.6
, בין היתר, בעיכוב כל תשלום מכבילעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את 

 לפי הסכם זה. זוכההמגיע ל

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

 הזוכהידי -אישור עריכת הביטוחים שיומצא על , לבדוק אתת, אך לא חייבתהא רשאימכבי ת .7.7
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו  כאמור לעיל, והזוכה

 הזוכה. זה 7 סעיףפי -נשוא האישור להתחייבויותיו עלעל מנת להתאים את הביטוחים 
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מכבי זכויות כי  ,מצהיר ומתחייב

א אישור וכל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשמכבי ו/או מי מטעמה מטילות על 
עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה 

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

, מכביידי -נם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלעל פיו הי ,יכללו תנאי מפורש הזוכהביטוחי  .7.8
. כמו כן, יתחייב המבטח מכביוכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

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

, לרבות אי הזוכהלפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על  ,יכללו סעיף הזוכהביטוחי  .7.9
, לא יפגעו בזכויותיה תנאי מתנאי הפוליסות מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של

 לקבלת שיפוי. מכבי של 

, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הזוכהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  .7.10
והוא פוטר או הנובע מנזק לרכושו, ו/מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו כנגד 

ריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מכל אחמכבי ו/או מי מטעמה את 
תכלולנה , כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי( ,בכוונת זדון. הספק מתחייב

)אך למעט כלפי מי שגרם נזק מכבי ומי מטעמה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי 
 פי הפוליסות.-עלמתחייב לפעול למיצוי זכויותיו  , והזוכהבכוונת זדון(

אינה מכסה את פעילותן של הזוכה פוליסת הביטוח לאחריות מקצועית רפואית של אם  .7.11
לוודא כי לאחיות אלה פוליסה לביטוח אחריות הזוכה , מתחייב ואחיות הפועלים מטעמ

על פי הסכם זה למשך כל תקופת ההתקשרות ועד  ןמקצועית רפואית המכסה את פעילות
 לתום תקופת ההתיישנות הקבועה על פי דין.
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 מתן השירותיםכי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם  ,מתחייב הזוכה .7.12
הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה  ,נשוא חוזה זה

על כל תנאיהם, וזאת למשך  ,זה 7 בסעיףחים המפורטים יתחייבו לערוך ולקיים את הביטו
זה.  7סעיף פי המוגדר ב-הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר עלכל תקופת התקשרותם עם 

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

לא יהיו  ,, למעט ביטוח אחריות מקצועיתהזוכהמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  .7.13
חר שיחליף נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח א

 אותם.

 

 רישיונות והיתרים .8

 מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/אוהזוכה  .8.1
פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה -היתרים ו/או הרשיונות הדרושים עלה

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

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית. .8.2

 

 מועסקי הזוכה .9

ייחשבו לכל צורך  לצורך מתן השירותהזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו  .9.1
יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו יולא  ,כעובדיו או שלוחיו

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

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או  .9.2
 הסכם החלים עליו.

הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או  .9.3
למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת מתן השירות או בקשר 

 בכל פעילות הקשורה למתן השירות. 

פי ההסכם, וכי כל -בביצוע מתן השירות עלכי הוא משמש כקבלן עצמאי  ,כן מצהיר הזוכה .9.4
על ידם ו/או פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה -זכות שניתנת על

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

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

 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-כל התקשרות על

לא יתפרש  כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם ,הזוכה מתחייב .9.5
יין כמסמיך את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בענ

 כלשהו או למטרה כלשהי.

 תחייב לפצות ו/או לשפות את מכבימבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מ .9.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי -יקבע עלייגרמו לה, אם יבגין כל נזק ו/או הוצאה ש

 ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

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

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .10

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה  .10.1
 בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע

 , לפני תחילתה או לאחר סיומה.תקשרותההסכם או מתן השירות, תוך תקופת הה
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לחוק  118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .10.2
 .1977-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה,  .10.3
 ורה מראש ובכתב של מכבי.כפופים לקבלת איש

 :דרישות לסודיות .10.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

ביחס  לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן .10.4.1
עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, לכל מידע על ושל מכבי, 

מידע פיננסי וכיו"ב מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, 
פי האמור -הזוכה על תיונתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבו

 .("המידע" :במסמכי הסכם זה )להלן

, אלא אם למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא .10.4.2
 תן.קיבל אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שני

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך  .10.4.3
עובדי הזוכה, נותני שירותים שכל ולדאוג לכך המורשים לכך,  הזוכה ורק לעובדי

ו על מפי ההסכם יחת-לע והתחייבויותיוהמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע 
המחייב אותם , בנוסח )בכל עת( כלפי הזוכהכתב התחייבות אישי לשמירת סודיות 

 מכבילעמוד בהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי 
 . ידי מכבי(-)בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

-לאחראי כלפי מכבי למילוי האמור עהזוכה יהא מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי 
 ורו.י עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עביד

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .10.4.4

ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו  הזוכה מידע שהיה בידי .10.4.4.1
שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  טרם ההתקשרות בהסכם זה

 ;סודיות

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות  .10.4.4.2
 ;לשמירת סודיות

 חלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות שלמידע שהוא או הפך נ .10.4.4.3
 הזוכה.

 ,פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת-או על פי דין-למידע שחובה לגלותו ע .10.4.4.4
ובלבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה 

 להתגונן מפניו.

הזוכה כל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הוא מסכים שולו ידוע כי  .10.4.5
 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.לא יהא 

לרבות מידע אשר קיימת  ,חשף גם למידע רגיש ביותרהוא יישייתכן ו וידוע לכי  .10.4.6
התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו  ולגבי

ע ההסכם עלול לגרום גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצואשר בסודיות, ו
הזוכה כי , ומידע בסודיותהלמכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת 

 מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

א מודע הוידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, וכי  .10.4.7
צפוי הוא  לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן

)אך לא רק( הוראות פר הוראות אלו, לרבות הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יאם 
, 1996-תשנ"והותקנותיו, חוק זכויות החולה,  1981-חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 רלבנטי נוסף.וכל דין 
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 :ISO-כולל עמידה ב אבטחת מידעדרישות  .10.5

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 או 27799 או 27001 מידע אבטחת לתקן הסמכה בהליכי מצויכי ככל שהינו  .10.5.1
 על חתימה מועד לאחר חודשים 3-מ יאוחר לא הנדרשת ההסמכה את יקבל, שניהם

 ויעביר, ויחול במידהבקבלת ההסמכה  עיכובעל כל  למכבי יודיע, זה ההסכם
ובכל מקרה טרם הפעלת  קבלתה אצלו םצילום תעודת ההסמכה מיד ע את למכבי

 השרות נשוא המכרז.

חודשים כאמור, תהא  3כאמור טרם חלוף  הסמכהלא המציא הזוכה למכבי אישור 
 הלזכיירשאית מכבי לבטל את ההתקשרות עם הזוכה ולעבור למועמד הבא בתור 

במכרז, מבלי שלזוכה תהא טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי בקשר עם 
 ביטול כאמור.

ספק שרות תוך שהוא מקיים אבטחת מידע כפי שהצהיר עליה במענה למפרט ל .10.5.2
 בהתאם לדרישות לעת מעת אבטחת מידע המצורף כנספח להסכם, וכפי שיעודכנו

 המכרז. לנושא הרלוונטיות רגולטוריות

במידה והמידע על חברי /עובדי מכבי שנאגר אצל הספק כתוצאה מהסכם זה נגיש  .10.5.3
הפך לכזה במהלך תקופת ההסכם עם מכבי, הוא יי לגורמי צד ג' מטעמו, או

מתחייב לקבוע בהסכמים שהוא עורך אתם חובת מימוש אבטחת המידע והגנת 
לרבות רישום מאגר מידע במשרד המשפטים ככל שרישום הפרטיות מתאימים, 
כשם שהוא עצמו נדרש לקיימם. בפרט כאשר ספקיו עושים  כזה נדרש ע"פ החוק

 הם עצמם שימוש בצד ג' ובפרט בספקי שירותי ענן.   

במידה וע"פ מענה הספק התגלו ע"י אבטחת מידע פערים והספק התחייב לתקנם  .10.5.4
בפרק זמן סביר מיום חתימת ההסכם, פערים אלה יצוינו בהסכם והספק יחויב 

 יטופלו.טיבית למכבי שהפערים בטיפול בהם ובהצהרה פרואק

לרבות רישום מאגר מידע במשרד הספק יקיים את חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו  .10.5.5
הנחיות הרשות למשפט טכנולוגיה  ,המשפטים ככל שרישום כזה נדרש ע"פ החוק

ומידע ודרישות משרד הבריאות לעניין הגנת הפרטיות ואבטחת המידע, 
 זה. מכרזע ולתהליכי העבודה נשוא הרלוונטיות למערך טכנולוגיית המיד

הובהר לספק שבמידה ומצוי אצלו )או אצל גורם צד ג' מטעמו( מידע על חברי מכבי  .10.5.6
וכל קופת חולים ומוסד רפואי אחר  בגין ההסכם שלו עם מכבי, חלה על מכבי

במדינת ישראל חובה מטעם משרד הבריאות לקיים קשר רק עם ספקים העומדים 
 אבטחת מידע. בתקן

 אחר גורם לכל או למכבי מהספק מכביעובדי /חברי על אישי רפואי מידע עברותה .10.5.7
 .זה במידע מורשה בלתי גורם של צפייה ומונעות, מאובטחות הנן

 על כל אירוע/חשד לאירוע אבטחת מידעלהודיע למנהל אבטחת המידע של מכבי  .10.5.8
על חברי  אישי-שבו קיים חשד לחשיפת מידע או נחשף מידע אישי/רפואי

בטווח זמן סביר מרגע איתורו וזאת לגורמים שאינם מורשים, עובדי מכבי /מכבי
הספק. סעיף זה תקף גם לגורמי צד ג' מטעם הספק הרלוונטיים לנושא וגם ע"י 

לאחר תום ההסכם במידה ומידע על חברי/עובדי מכבי נותר במערכות הספק או 
 אצל גורמי צד ג' מטעמו.

המידע של מכבי במידה ובמהלך תקופת ההסכם ההסמכה  להודיע למנהל אבטחת .10.5.9
  לתקן אבטחת מידע הוסרה מהספק או לא חודשה על ידו כנדרש.

ימים לפחות, לערוך אצל הספק ואצל כל  3מכבי מהא רשאית בכל עת בהודעה של  .10.5.10
אחד מגורמי צד ג' שנשכרו על ידו לצורך הוצאתו לפועל של הסכם זה )בחצריו ו/או 

חוק(, ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת מידע שמירת סודיות בהתקשרות מר
פי האמור בהסכם זה, ומבלי לגרוע -ופרטיות הנוגעים לביצוע התחייבויות על

מכלליות האמור ביקורת על אמצעים פיזיים ו/או אלקטרוניים ו/או לוגיים, 
המבוקר מהימנות העובדים, בדיקות חוסן )מבדקי חדירה מבוקרים( וכיו"ב. 

תחייב לתקן את הליקויים שיימצאו בלוח זמנים המתואם לרמת החומרה של מ
 הממצא.
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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 .11

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות  .11.1
כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף צמודה למדד המחירים לצרכן, אוטונומית בנקאית 

שקלים  )שבעים וחמש אלף₪  75,000בסך של , ("ערבות הביצוע"להסכם זה )להלן: 
לאחר  חודשים 4וכלה בתום  תקופת ההתקשרות במועד תחילתשתוקפה החל  חדשים(,

 סיומה.

מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או  .11.2
הסתיים מתן השירות / אספקת המוצר/ים מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי 

ערבות הביצוע או לדרוש  תהא מכבי רשאית לחלט את -פי ההסכם -מילוי התחייבויותיו על
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 לממש את -בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על .11.3
ות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, ערבות הביצוע, כולה או מקצתה, ולגב

 לבוררות, למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב  .11.4
לחדש את ערבות הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה 

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

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

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

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

 

 ההסכם וסיוםההתקשרות  תקופת .12

בפצעים קשי ריפוי טיפול באמצעות לחץ שלילי שירותי ההתקשרות עם הזוכה לגבי רכישת  .12.1
 :)להלן____ _______שתחילתה ביום ____בת שנתיים,  ההינה לתקופ או במקרים אחרים

  ."(תקופת ההתקשרותו/או " "ההסכםתקופת "

 תקופות נוספות בנות שנתיים 2-קשרות בלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההת .12.2
 יתרתוך שמירה על כל והכל  ( מיטיבים בתיאום עם הזוכה, 2( זהים; או )1כל אחת, בתנאים )

 .ההסכםותנאי  הוראות

 הסכם הביאל, עת בכל, רשאית תהא מכבילעיל,  12.212.2-ו 12.1 אף האמור בסעיפים על .12.3
 סיבה ומכל הבלעדי דעתה שיקולפי -על, לסיומו, מסויימים לשירותים ביחס או כולו, זה

 .מראש חודשים 6 לפחות בכתב לזוכה כך על שהודיעה ובלבד, שהיא

 מכבי כלפי תביעהאו /ו דרישהאו /ו עילהאו /ו טענה כל לזוכה תהא לא, כאמור במקרה .12.4
 .ההסכם סיום עם בקשר

לבטל את מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מכבי רשאית  .12.5
תהא טענה ו/או שלזוכה באופן מיידי, וזאת מבלי את ההתקשרות עם הזוכה  לסייםההסכם ו

 :בקשר לכךכלשהי  דרישה

 ;זה הסכם מהוראות כלשהי יסודית הוראה הפר הזוכה אם .12.5.1

או /והוגשה כנגד הזוכה ו/או על ידו בקשת פירוק ו/או אם ניתן כנגדו צו פירוק  אם .12.5.2
, לרבות כונס נכסים זמני, הזוכהצו להקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי 

 ; ימים 60 בתוך בוטלו לא כאמור והליכים
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 ללא הפכהאו /ו מלאה כלא או נכונה כלא תתגלה הזוכה מהצהרות הצהרה אם .12.5.3
 ;ההתקשרות תקופת במהלך מלאה ללא וא נכונה

 יום.  30יתברר כי המספר הממוצע למקרה של ימי טיפול הנדרשים הינו מעל  אם .12.5.4

. שנה באותה במכבי המטופלים כלל על שנה אותה בתום שנה מדי תעשה הבדיקה
לפי שיקול  , הכללעיל 5.2 בסעיף כמפורט זיכוי לקבל זכאית מכבי תהא, לחילופין

 .דעתה הבלעדי של מכבי

 :הסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאיתהפר הזוכה את המבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .12.6

 לבטל את ההסכם לאלתר כאמור לעיל; או .12.6.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  .12.6.2
הזוכה מתחייב בזה למלא ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה.  3ההתחייבות תוך 

ייגרמו שאו /ו נגרמואחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש
 הקיום כאמור.-ו/או איכתוצאה מההפרה האמורה  מכביל

הזוכה למכבי פיצויים  , ישלםלעיל 12.5בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  .12.7
, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה ש"ח 75,000מוסכמים בסך 

מההפרה ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור 
כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים בפיסקה זו 

 על פי כל דין.

הפר הזוכה את ההסכם הפרה ו/או  לעיל 12.6.2בסעיף לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור  .12.8
שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את 

תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, ההתחייבות והזוכה לא 
לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית  ,כפי שנדרש על ידי מכבי

קיומו, והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים -לבטל את ההסכם מחמת הפרתו או אי
או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה /וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו ש"ח 75,000 מוסכמים בסך

אין באמור בפסקה זו כדי  ו/או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה.
 לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

ה של הנזק הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהיר .12.9
אשר עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי 

 הזוכה יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו  .12.10
 במועד שתקבע מכבי בהודעה.

זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל  אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל .12.11
פי -, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1970-הפרת הסכם(, התשל"א

 פי דין. -הוראות ההסכם או על

בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, יפעל הזוכה )ככל הניתן  .12.12
מידע על ש וככל אםמכבי האגור במערכותיו.  חברידע על ובמידת האפשר( למחוק את המי

מכבי נשאר במערכות המידע של הזוכה לאחר תום תקופת ההתקשרות, מתחייב הזוכה  חברי
להמשיך ולנקוט את אותם אמצעי אבטחת המידע והגנת הפרטיות כנדרש בחוק ובתקנות 

עוד הוא ממשיך לעסוק  פי ההנחיות התקפות על פיהן הזוכה פועל כל-להגנת הפרטיות ועל
האמור לעיל תקף גם למערכות צד ג' מטעם הזוכה במידה ומידע על חברי מכבי  בפעילותו.

 הועבר לצד ג' כחלק מהסכם זה.

אם וככל שהזוכה יפסיק כליל את פעילותו, מתחייב הזוכה לפנות לממונה אבטחת המידע  .12.13
גנת הפרטיות ושמירת רציפות במכבי לצורך קבלת הנחיות פרטניות לעניין אבטחת המידע, ה

 מכבי שמידע אודותיהם מצוי במערכות הזוכה. חבריהטיפול הרפואי על 

 

 איסור הסבת ההסכם .13

פי ההסכם או -הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על .13.1
לתיתו , שלא תסרב בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכביאת החובות הנובעות ממנו, אלא 

 אלא מנימוקים סבירים.
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כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  .13.2
 וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .13.3

ה ו/או חלקן, פי הסכם ז-מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .13.4
עניין" -הינה "בעל שמכבילכל גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או 

, ו/או לכל גוף מקבוצת מכבי 1968 – "חתשכעניין" בחוק ניירות ערך, -בו כהגדרתו של "בעל
 ובלבד שזכויות הזוכה על פי הסכם זה לא תיפגענה.

 יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא .13.5

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

 העדר בלעדיות .14

אינה  השירותאת  לספקידי מכבי -תנה לו עליהזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שנ
ם שירות דומה ו/או מקביל עבור מיקיימו יםפעילים נוספים במכרז המישנם זוכהרשאה בלעדית, וכי 

 מכבי. 

 קיזוז זכות .15

, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  15.1
עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע  שהזוכה

 ממכבי. לזוכה
 מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אםמבלי לגרוע  15.2

שיתגלו  לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים
 בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק ממכבי.

 

 ויתור בכתב .16

 מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב.אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות  15.3

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  15.4
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על 15.5
 ם ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוי

 

 סמכות שיפוט .17

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

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .18

 כפי שמופיעות במבוא להסכם.כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה 

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

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 

 
 ___________________ ___________________ 

 הזוכה מכבי 
 

 להסכם נספח
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 אישור התחלה והמשך טיפול )אחת לשבועיים( -תיעוד טיפול בלחץ שלילי

 פרטים אישיים: 

 גיל _______ _________________________________ ת.ז. ___________שם המטופל

 תאריך תחילת הטיפול:_____________

 רקע רפואי: )הקף בעיגול(

 / טיפול בסטרואידים / תרופות מדכאות חיסון / דיאליזה/אחר:________________  PVDסכרת/

 ________________ תרופות )דגש על נוגדי קרישה(: ____________________________

 אומדן פצע:

 : _______________________ 2: _______________________ מיקום פצע 1מיקום פצע 

 ________________________________________________סוג הפצעים : _________

 ____ס"מ, עומק הפצע ____ ס"מ, מחילה כן/לא ____ ס"מ,  Xגודל הפצע:___ 

 אחוז רקמת גרעון______ אומדן הפרשות:_____________________________________

 _______זיהום: כן/לא  ______________________תרבית כן/לא __________________

 )פרט טיפול( :_________________________________________________________

 ________________________________________ פצע לחץ כן/לא . טיפול למניעת לחץ

 :הוראות טיפול

 רמת לחץ שלילי: _______________

 סוג הפעלה: __________________

 __________כמות ימי טיפול עד כה: 

 _____________________________________________________________  הערות:

 .יש לצרף תמונה מתחילת הטיפול ותמונה עדכנית הכוללת סרגל ורישום אומדן הפצע 

 על החתום:  

 שם: __________________ דואר אלקטרוני:_______________________________  

 טלפון: _____________ מס' סלולרי:  _____________________  -פרטים ליצירת קשר 

 חתימה: _______________ 

 יומן טיפולים

 ______הפצע:___________סוג הפצע: ____ת.ז:            מיקום   שם מטופל:
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אח/ות  מס. טיפול

 מטפל/ת

אורך  תאריך

 פצע

רוחב 

 פצע

עומק 

 פצע

אחוז 

 גרעון

כמות 

 הפרשה 

צבע 

 הפרשה

מס'  *זיהום

 מכשיר

קריאת 

 שעות

 הערות 

    כן / לא          .1

    כן / לא          .2

    כן / לא          .3

    כן / לא          .4

    כן / לא          .5

    כן / לא          .6

    כן / לא          .7

    כן / לא          .8

    כן / לא          .9

    כן / לא          .10

    כן / לא          .11

12.         

 כן / לא

   

    כן / לא         .13

    כן / לא         .14

15.         
 כן / לא

   

    כן / לא         .16

במידה ויש חשד לזיהום יש לערב את הרופא המטפל ואחות פצע במכבי .  האחות מטעם הזוכה תדאג ותוודא  - זיהום*  

כי תילקח תרבית מהפצע ותישלח למעבדת מכבי. האחות מטעם הזוכה תוודא קבלת תשובת המעבדה תאושש אבחנה, 

 ותדווח בכתב לרופא המטפל או לאחות במכבי.
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 נספח להסכם
 
 

 -              טופס אישור אחות מטפלת בלחץ שלילי מחברת 
 
 
 

 ת"ז:____________ מספר    שם האחות:____________
 

 מס' רישיון:____________
 

 תאריך הסמכה לטיפול בלחץ שלילי:____________
 

 מקום ההכשרה:__________________________
 

 לים או מטעם הספק.מבית חו *יש לספק מסמכים המעידים על ההסמכה
 
 
 

 -גורם מאשר מטעם מכבי
 
 

 שם הגורם המאשר:_____________
 

 תפקיד:_______________
 

  תאריך אישור:____________
 
 
 
 

 חתימה:___________     
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 נספח להסכם
 

 טופס אישור החלפת אחות מטפלת
 
 
 

 האחות הנוכחית:____________ת"ז  שם האחות הנוכחית:____________  
 

 אזור אחריות:___________________
 
 

 שם האחות המחליפה:___________  ת"ז האחות  המחליפה:______________
 

   מס' רישיון:_______________________
 

 תאריך הכשרה לטיפול בלחץ שלילי:_________________
 

 מקום הכשרה:_______________________
 
 
 
 

 -גורם מאשר מטעם מכבי
 

 שם הגורם המאשר:_______________
 

 תפקיד:_______________________
 

 מחוז:_______________________
 

     תאריך אישור:_________________
 

  תאריך ההחלפה:_______________
 
 
 

 חתימה:____________     
 
 
 
 
 
 
 

 מכבי******החלפת האחות המטפלת תתבצע רק אחרי אישור 
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 יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה

 

 תאריך:_____________

 לכבוד

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

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 

 132/2016מכרז מספר  – הנדון: אישור עריכת ביטוחים

 

"(  הספק)להלן: "הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 
הסכם שנערך עם  בקשרוכן כל השירותים הנלווים  בקשר עם מתן שירותי טיפול באמצעות לחץ שלילילרבות 

ביום _______  "( וזאת לתקופה המתחילהההסכם" -" והשירותים)להלן בהתאמה: " ספקביניכם לבין ה
 "(.תקופת הביטוח)להלן: "ת ביום _______ ומסתיימ

 
כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין )נוסח  ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .1

עובד  , בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל1980 -חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
 לאירוע ובסה"כ ₪  6,000,000  כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של

קבע כי נושאים במקרה וי עובדיה ומנהליביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי הלתקופת ₪  20,000,000
 .ספקמי מעובדי ה בחובות מעביד כלפי

 __________________פוליסה מספר 

 
ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או 
לאירוע ובסה"כ ₪   6,000,000 עלים מטעמו, בגבול אחריות שלבמסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפו

את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו  שפותל הפוליסה תורחבביטוח. הלתקופת 
רכוש וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

באחריות או בפיקוח או בשליטת מכבי מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש 
 .הספק

 __________________פוליסה מספר 

 

 בקשר עם ו/או , גרר, לרבות נזק בגין נזק גוף ו/או רכוש דין יעפ" הספקאחריותו של  כיסוי  -חבות מוצר טוחיב .3
של בגבול אחריות "( המוצרים)להלן:" ו/או הבאים מטעמו הספק י"עמשווק, מסופק מטופל,  המיוצר, עקב מוצר
למעשי  הבשל אחריותמכבי ת לשפות אורחב מהביטוח כאמור  טוח.הבילתקופת  כלתביעה ובסה"  ₪ 4,000,000

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

רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק בקשר עם  תחולהבביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת 
 במקרה .___________ם, אך לא לפני ההסכהחלה בטרם נחתם  זאתשבנדון, גם אם פעילות  השירותים
 ותביעות נזקים גילוי תקופת תחול בפוליסה כי מוסכם, כלשהי מסיבה יחודש לא או יבוטל בחברתנו שהביטוח
 הביטוח בתקופת שיארע אירוע וכל בחברתנו הביטוח תוקף פג וב מהמועד נוספים חודשים 6 למשך, מוארכת

 ההודעה נמסרה עליו כאירוע ועניין נושא לכל ייחשב, המוארכת הגילוי תקופת במהלך הודעה תימסר ושעליו
הגדרת המוצרים על פי הפוליסה מורחבת לכלול גם: הדרכה, תמיכה מקצועית, שירותי . הביטוח תקופת במהלך

 זוקה, ועדכוני תוכנה )לפי העניין.תח
 __________________פוליסה מספר 

 

המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית  - מקצועיתביטוח אחריות  .4
ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל הפועלים מטעמו, אשר 

לאירוע   ₪ 4,000,000 ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות של
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ביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי הובסה"כ לתקופת 
 מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

 . אך למעט חבות מכבי כלפי הספק
עיכוב  או איחוראבדן שימוש, ופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים, הביטוח הניתן בסעיף זה ח

בביצוע השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו בתום 
 .בגין אי יושר עובדים ספקכן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של ה לב. 

לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח לפי  מכביל ספקם ניתנו שירותים כלשהם על ידי ההננו מאשרים בזאת, כי א
, אך הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת הפוליסה

וליסות . במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפלא לפני ____________ 
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל  6תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין 
 כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.

 __________________פוליסה מספר 

 
 

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

 הו/או מי מטעמ מכביבביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .6
 .הו/או מי מטעמ מכביוכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי ישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .7
 יום מראש. 30הודעה על כך בדואר רשום  מכבישניתנה ל

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

 

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

 רב, בכבוד

                                                             ________________    ______________________ 
 חברת הביטוחשם ותפקיד החותם                                                       חתימה וחותמת                
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 בלבדערבות ביצוע לשימוש הזוכה 

 

 132/2016 במכרז לשימוש הזוכה -ערבות ביצוע  -נוסח ערבות בנקאית אוטונומית

 לכבוד

 227/99מאנית מס' ומכבי שירותי בריאות אגודה עות

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

למדד כשהוא צמוד  ,(הערבות" "סכום :)להלן₪  75,000סכום עד לסך הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל 

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

 טיפול באמצעות לחץ שלילי.ל (132/2016מכרז מס')

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

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

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

כי המדד החדש  ,("המדד החדש" :יתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלןאם יתברר מהמדד ש

(  אזי יחושב סכום "המדד היסודי" :)להלן עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______

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

 (.המוגדל"

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

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

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

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

  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל .

 

 אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.דרישה שתגיע 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  

 ב,בכבוד ר

 __________שם הבנק:

 __________שם הסניף:



 ג'נספח 

 לכבוד
 מכבי שרותי בריאות

 
 

  132/2016  מספרטופס הצעה למכרז הנדון: 
 

 התאגיד המציע: ________________________________
 

 ____________________________שם המכשיר/מערכת/השירות המוצע: _______________________
 

 __________________________________פירוט הציוד הנלווה המוצע: ________________________
 

  ____________________________________________  דגם: _______________________ תוצרת:
 

 _________________הערות: _______________________________________________________
 
 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

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

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

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

חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו  1.2
כם בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על הס

 ההתקשרות המצורף כלשונו.

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

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

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא  1.5
)תשעים( ימים מהמועד האחרון  90לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 
במשך כל תקופת ההתקשרות לפי  –שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

 סכם. הה

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

 לא כולל מע"מ.   ₪, -המחירים בהצעה נקובים ב 1.7

 
   :להלן הצעתנו .2
 

כמות ימי סה"כ אומדן  השירות
 במכבי טיפולה

נתוני מאי )הערכה על פי 
 # (2016עד מאי  2015

 מחיר מוצע ליום בש"ח 
 לפני  מע"מ

יום טיפול בלחץ שלילי בבית 
ליווי רפואי,  –המבוטח הכולל 

מכשיר, מתכלים וכל הנדרש 
 לביצוע השרות

6,800 
 

 

 

 מכבי אינה מתחייבת לכמות זו. -אומדן הכמות לצורך הערכה בלבד  # 
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 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

 שהמסמכים הרשומים מטה אכן צורפו להצעתך:  X-נא וודא וסמן ב          

 התאגדות. תעודת 

  אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי החתימה
בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. אישור זה יישא 

 ני מועד ההגשה.חודשים לפ 3תאריך של עד 

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

  הכנסותאישור רואה חשבון על היקף. 

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

 מטעם משרד הבריאות בתוקף אישור אמ"ר. 

  .קטלוג צבעוני באיכות נאותה, המכיל תיאור המערכת, תמונתה ותכונותיה העיקריות 

  אשר טופלו בביתם,  2015מטופלים )ללא שם ומספר ת.ז.( בלחץ שלילי בשנת  50רשימה של לפחות
 4.1.11סעיף  סך ימי הטיפול בכל מטופל )על פימיקום הפצע ו כולליפול ברצף, ימי ט 10במשך לפחות 
 (בפרק המנהלה

 מוסמכת תעודות אחות (RN ) מטעם משרד הבריאות בישראל.הכולל מספר רישיון 

 הפצע  של כל אחות בתחום תעודה/אישור מבית חולים בישראל או מאת המציע בדבר הכשרה ייעודית
 והטיפול בלחץ שלילי.

  כשהוא מלא וחתום. –נספח א'  –מפרט ומענה טכני 

  כשהוא מלא וחתום. –נספח ג'  –טופס הצעה 

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

 למסמכי המכרז.הנספח  -בפני עורך דין  חתוםצהיר ת ' 

 נספח ה'(, וכן אישור מעסיק קודם/אחר של האחות )ככל שנדרש(, בדבר   –הצהרת המציע )בתצהיר
 ניסיון של כל אחות בטיפול בלחץ שלילי.

  יצרף צילום תעודת/תעודות ההסמכה לתקן      - 27799ו/או  27001מציע המוסמך לתקן אבטחת מידע
 אבטחת מידע המעידה/המעידות כי במועד הגשת ההצעה ההסמכה/ות תקפה/ות.

  יציג צילום טופס אישור התחלת תהליך  –מציע המצוי בהליכי הסמכה לאיזה מהתקנים הנ"ל
( חתום בפני 1להסמכה לתקן אבטחת מידע, ויצרף תצהיר הליכי הסמכה לתקן אבטחת מידע )נספח ה'

  עורך דין. 

 של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח. הטיוט 

 המכרז ממכבי. קבלה המעידה על רכישת מסמכי 

 
 

 חתימה: ____________________ השם המלא: ____________________ 
 
 

חותמת: ____________________ _______תפקיד: _________________



 ד'נספח 

    132/2016מכרז מספר  - טופס פרטי המציע
 

  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 
 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 
 
  פרטי המציע .1
 

 שם
 
 

 מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 מייצג את יצרן הציוד משנת:

 :טלפון נייד
 

 טלפון נייח:
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  
2.  

 

 
 תיאור כללי של המציע  .2

 

 

 

 

 
 
 כוח אדם  .3

 מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
 
 
 אחיות 4 -משל כל אחת  ת. זהותמס'  שם ומשפחה+יש לציין   - על ידי המציע ותהמועסק האחיות ספרמ

 :במפרט 2.5בסעיף לפי המבוקש  לפחות

1-                                                                     3-  
2-                                                                     4- 

 
 ניסיון קודם ולקוחות  .4

 מתן השירות נשוא מכרז זה:פר שנות ניסיון של המציע במס

 :ימי טיפול ברצף  10אשר טופלו בביתם, במשך לפחות  2015לשנת מספר מטופלים 
 

 ______________________-ימי טיפול ברצף( 10) 2015מספר מטופלים בשנת 
 

 ___________________________________ -2015מספר ימי הטיפול בשנת 
 

בפרק  4.1.11 תנאי מוקדםעל פי בנוסף, יש לצרף רשימת אקסל של סך ימי הטיפול בכל מטופל לכל פצע בנפרד 
 אי צירוף הנתונים יגרום לפסילת ההצעה.המנהלה(. 
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את  ממליצים מבין לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו / להם אנו מספקים שלושה להלן פירוט .5
 _( באופן סדיר2015-2014_)בשנים האחרונות  השירות

 
 שם הלקוח:

 
 שם האיש הקשר:

 
 תפקידו:

 
 ונייח:טלפון נייד 

 
 תיאור השירות שניתן:

 
 תקופת מתן השירות:

 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 שם הלקוח:

 
 שם האיש הקשר:

 
 תפקידו:

 
 טלפון נייד ונייח:

 
 תיאור השירות שניתן:

 
 תקופת מתן השירות:

 
 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 

 

 חותמת: ________________________ : __________________  שם מגיש ההצעה         

 

 : ________________________תאריך  חתימת המציע: ____________________          

 
 



 נספח ה'

 ת  צ  ה  י  ר
 
 

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

 
 

( "הספק"תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ )להלן:  .1
 .טיפול באמצעות לחץ שלילילאספקת  132/2016 למכרז

 הנני משמש בתפקיד _________________ אצל הספק, ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו. .2

 ת/יעצמא ות/אח)למעט  אחר/משנה לןקב"י ע ולא, ולספק למכבי את השירות בעצמ מסוגל הספק .3
 .הספק( ת את השירות מטעם/המספק

במסגרת השירות פעיל בישראל ו/או במערב אירופה ו/או בצפון הספק המכשור מהתוצרת המוצעת על ידי  .4
 שנים האחרונות. 3-אמריקה ו/או ביפן ו/או באוסטרליה לפחות ב

, מועד הגשת ההצעות במכרזרצופות המסתיימות ב שנתייםלפחות ניסיון מוכח בישראל של  ספקל .5
 הכרוכים בכך.באספקת שירות טיפול בלחץ שלילי בבית המטופל וכל השירותים 

 ימי 10 לפחות טופלו אשר)בבתיהם(,  לפחות מטופלים 50-ל שלילי בלחץ טיפול 2015 בשנת סיפקהספק  .6
 .ברצף טיפול

 ימי טיפול.  1,000טיפול בלחץ שלילי בהיקף כולל של לפחות  2015בשנת  סיפקהספק  .7

של שנה אחת  ןניסיות נן בעלוי, ואשר תשתתפנה באבלואציה, ההספקהאחיות המועסקות כיום על ידי  .8
  לפחות במתן טיפול בלחץ שלילי.

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .9

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                   

 ישורא

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

זהות  ידי תעודת עצמו על מר _______________, שזיההגב' / _________________,  ,__________

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

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

 

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                                         



 1נספח ה'

 ת  צ  ה  י  ר
 
 

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

 
 

( "הספק"תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ )להלן:  .1
 .טיפול באמצעות לחץ שלילילאספקת  132/2016 למכרז

 הנני משמש בתפקיד _________________ אצל הספק, ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו. .2

 .27799או ו/ 27001לתקן אבטחת מידע הספק מצוי בהליכי הסמכה  .3

 .מצ"ב אישור מכון התקנים המעיד על פניית הספק לקבלת הסמכה לאיזה מהתקנים הנ"ל

 3-אוחר מקבל את ההסמכה הנדרשת לא יככל שהספק יוכרז כזוכה במכרז, נכי אני מתחייב בשם הספק,  .4
עביר למכבי את ניחול, וככל שודיע למכבי על כל עיכוב נ, ת הסכם ההתקשרותחודשים לאחר מועד חתימ

 ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא המכרז. נוום תעודת ההסמכה מיד עם קבלתה אצלציל

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

 

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                   

 

 

 ישורא

 

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

זהות  ידי תעודת עצמו על _______________, שזיההמר גב' / _________________,  ,__________

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

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

 

 

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                                         



 נספח ו'

 מבנה טופס להצגת שאלות

 מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

 מנהלה
  1     

2     

3     

4     

 טכנימענה מפרט ו
 1     

2     

3     

4     

5     

 הסכם
  1     

2     

3     

4     

5     

אישור עריכת 
 ביטוחים

 1     

2     

3     

 טופס הצעה
 1     

2     

3     

4      

 ערבות
  1     

2     

 תצהיר
  1     

2     

3     

4      



 נספח ז'

 

 אמות מידה
 

 )למילוי ע"י מכבי(
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

5מספר סוגי הספוגים - 3 סוגי ספוגים- 8 נקודות, 4 סוגי ספוגים ומעלה- 10 נקודות

כמות מצטברת כוללת של צורות ספוגים לכל סוג לחבישות במקומות ייחודיים - מידות, התאמה למיקום הפצע וכדומה- 

3)3 צורות- 4 נק, 4 צורות- 7 נקודות, 5 צורות ומעלה- 10 נקודות(

משקל מקסימלי כולל מיכל הפרשות מלא מתחת ל-1500 גרם- )ככל שנמוך- עדיף(- המשקל הנמוך מבין ההצעות- 10 

3נקודות, הבא אחריו- 9 נקודות, וכן הלאה.

לצורך ניידות - מיכל איסוף נוסף  בנפח מוקטן , עד 50% מנפח המיכל הרגיל.

) CC 50-לא קטן מ(

1 )קיים- 10 נקודות, לא קיים- 0 נקודות(

משך זמן פעולה ללא חיבור לחשמל מעבר ל-12 שעות )ככל שארוך - עדיף(- הזמן הארוך ביותר מבין ההצעות- 10 

4נקודות, הבא אחריו- 9 נקודות, וכן הלאה.

משך טעינה מכסימלי  ממצב סוללה ריקה, תוך כדי עבודה מתחת ל- 6 שעות )ככל שקצר עדיף(- הזמן הקצר ביותר 

4מבין ההצעות- 10 נקודות, הבא אחריו- 9 נקודות, וכן הלאה.

75נוחות קביעת מאפייני לחץ ומגוון הדרגות

74נוחות תפעול, ניידות המכשיר )רצועת נשיאה כתף או חגורה( ותצוגת המכשיר- צג נוח, מאיר בלילה, אחר 

74נוחות שימוש אביזרים מתכלים )ספוג, חבישה אוטמת, צנרת, מיכל(

2333

קצב התקדמות )סקאלת הניקוד לכל מטופל: "0" = התקדמות איטית, "10" = התקדמות מהירה(. ירידה של פחות מ 

30% בשטח או נפח הפצע בשבועיים טיפול תחשב איטית. קביעת הציון תינתן בסוף הטיפול ולא על פי הערכת בודדת.
7

12

היעדר סיבוכים שמשוייכים למערכת או לצוות החברה. )סקאלת הניקוד לכל מטופל או "0" או "10" בלבד- "0"- קיים  

וציון "10" - לא נצפו סיבוכים(.  סיבוך הנובע מצוות המציע או מהמערכת, פוסל את המכשיר וגורם להפסקת האבלואציה.

10

18

10התרשמות כללית מיעילות הטיפול

2840

75איכות תיעוד הטיפול על ידי צוות הספק  )מילוי תקין של נספח להסכם ויומן טיפולים(

75מתן מענה לצרכים השוטפים )מענה טלפוני, התיצבות של האחיות בשעות עבודה מקובלות, אדיבות(

3מתן מענה לצרכים מיוחדים )מענה לקריאות דחופות ולא שגרתיות, אשפוזים(

4קיום קשר ישיר עם הרופא המטפל במכבי

75התרשמות כללית מיכולת הספק בכלל ומיכולתו לספק מענה שירותי הולם לצרכי מכבי

1522סה"כ איכות הספק

5    תעודת הסמכה לתקן אבטחת מידע(קיים- 10 נקודות, לא קיים- 0 נקודות) 

5

100סך הכל למדדים

אבטחת מידע

סה"כ אבטחת מידע

פירוט מדדיםקטגוריה

ציון 

איכות 

מזערי

משקל 

ב-%

ציון  

מ 0 עד 10

סה"כ איכות המוצר

סה"כ איכות הספק

התרשמות מהשירות 

במהלך האבלואציה / 

ממליצים חיצוניים

איכות השרות הניתנת- זמינות הספק, מענה אנושי )על סמך אבלואציה, לחילופין הערכה קלינית של טיפול מהספק הנוכחי(

איכות המוצר

איכות המכשיר והמתכלים

איכות הטיפול

הערכה קלינית- התרשמות מיעילות הטיפול )על סמך אבלואציה, לחילופין הערכה קלינית של טיפול מהספק הנוכחי(


