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 קרן מחקרים רפואיים                                                        
 , אשקלון ("המזמין")רפואי ברזיליבמרכז ה                                   

 
 

 7201-12-קמכרז מס'                            
 

 דיאגנוסטי  A.B.Rמכשיר לאספקה והתקנת                              
 ("המכרז") במרכז הרפואי ברזילי                                     

 
מציעים  מזמינה בזאת") המזמין"(להלן: קרן מחקרים רפואיים, המרכז הרפואי ברזילי,  .1

הכל , ")הטובין"(להלן: דיאגנוסטי  A.B.Rמכשיר  ה והתקנתהצעות לאספקלה להגיש 
 מפורט במסמכי פניה זו על נספחיה.כ

 
י ניסיון ויכולת בתחום /פונה בזאת לקבלת הצעות ממשתתף/ים בעלקרן מחקרים רפואיים  .2

 ,אשר עונים על כל הקריטריונים כמפורט בפניה זו להלןונשוא פניה זו, אספקה ושירותים 
ההיתרים  נם בעלי כל הרישיונות, האישורים,יואשר ה )'בנספח במפרט הטכני (לרבות 

 . והזכויות הדרושים על פי כל דין, להגיש הצעה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי פניה זו
 

לצורך בדיקה אובייקטיבית של כל מסלול השמיעה,  A.B.R, מכשירלספק ולהתקין על הזוכה  .3
 -ו Insert Phoneלרבות ההולכה  העצבית, היכול לספק גירויים מסוגים שונים לאוזניות 

Bona vibrator +Headphone  . 
 
 תנאי סף להשתתפות במכרז .4

 
  על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות עם גופים   12.1

  , וכן כל 1976 –ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס) התשל"ו             
 אישור ו/או רישיון אחר, הנדרשים לפי כל דין.            

 
  על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית כדוגמת הנוסח   12.2

  ) ₪, שישה אלף( 6,000המפורט במסמכי המכרז, ערוכה ומבוילת, בסך של             
 . 1.2.18  ועד ליוםצמודה למדד המחירים לצרכן, שתהא תקפה ממועד הגשת ההצעה             
           

מש כבטוחה להתקשרות המציע שהצעתו תתקבל, ותחולט כפיצוי קבוע הערבות תש
ומוסכם מראש, במקרה בו יחזור המציע הנ"ל מהצעתו ו/או לא יעמוד 

 בהתחייבויותיו על פי הצעתו, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
 

ות הנ"ל לערבות אוטונומית כקבוע בהסכם במקרה של זכייה במכרז, תוחלף הערב
 . זה

 
  יכול להביא לפסילת  מילויןכל הנתונים דלעיל הינם דרישות סף, אשר אי   
 ההצעה.               
 

 המערכות נשוא מכרז   אספקתהשנים האחרונות ב 5-מוכח ב חיובילמציע ניסיון  12.1
 ,בישראל מוסדות רפואיים 3-למערכות דומות   3זה או דומות, וסיפק לפחות            

 . בתקופה זו           
 

 , בנוסח תשקיף להצעתויצרף המציע - להוכחת עמידתו בתנאי סף ותק וניסיון   12.2
   פורטו יחייב, לפנות ללקוחות ש ורשאי, אך אינ המזמין .למכרז 'חנספח כהמצורף      
 .ידי המציע בתצהיר זה-על    

 
 

על המציע לצרף להצעה את כל המסמכים המעידים על קיום כל התנאים המפורטים  א. .13
לעיל, וכן אישור עו"ד לגבי בעלי זכות החתימה הרשאים לחייב את המציע,  12בסעיף 

 במידה והמציע הנו תאגיד.
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לעיל, על המציע לצרף אישור רו"ח או עו"ד, ובו פירוט  12.1לאימות האמור בסעיף 

קלינאי , שמו וכתובתו  של ןהענייושנות ההפעלה, או לפי  המכוןכתובות ומיקום 
  .(לרבות מספר רישיון ומועד מתן הרישיון) התקשורת

 
על המציע לחתום על כל המסמכים כולל על ההסכם (ללא ביול) המהווה חלק בלתי  ב.

המכרז. הצעה ללא חתימה על המסמכים דלעיל ע"י בעלי זכויות נפרד מתנאי 
 החתימה, במציע, יכול שתפסל.

 
על המציע לדאוג לקבלת עותק פרוטוקול סיור המציעים מאת המזמין ולצרפו  ג. 

 להצעתו כשהוא חתום על ידו. 
 

 ז מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.רכל המסמכים המצורפים למכ א. .14
 
תוספת שיעשו ע"י מציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם בין  כל שינוי או  

ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון 
 בעת הדיון על ההצעה, כאילו לא נכתבו והדבר אף עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 
  אם תוך המועד הנ"ל לא יושלמו הליכי , 1.2.17 עד ליוםההצעה תהיה בתוקף   .ב

   המכרז, תחשבנה ההצעות כממשיכות לעמוד בתוקפן אלא אם כן יודיע        
 .לא יאריך את תוקף הערבות הבנקאיתאחרת על כך בכתב למזמין ו/או אם        

 
 בפקס  תאדמיניסטרטיבילהנהלה בנושא המכרז יש להפנות בכתב הבהרה שאלות          .ג

 . 17.9.17מענה יינתן עד ליום .  08-6745745
 

הבלעדי לשנות תנאי מתנאי המכרז על ידי  ולפי שיקול דעתהמזמין יהא רשאי אך לא חייב 
לכל המציעים. אי חתימה על מסמך הבהרות  המזמיןמשלוח מסמך הבהרות חתום על ידי 

בהרות כאמור ו/או כאמור ו/או אי קבלת מסמך הבהרות כאמור ו/או איחור בקבלת מסמך ה
 לפסילת ההצעה, ת מועד להגשת הצעתו ועלולה לגרוםבהגשתו לא יזכו את המציע בהארכ

 המזמין.המוחלט והבלעדי של  ולפי שיקול דעת
 

 
 זמנים לוחות            .15

 הזמנים למכרז:  ותלוח א. להלן         
 

 צעותלהגשת ה המועד האחרון ההבהר שאלותהמועד האחרון להגשת 
 12:00שעה ב 26.9.17  17.9.17

 
רשאית לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו במכרז או  תהיההמכרזים  ועדת . 16

לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה.  אתעל פיו, ובכלל ז
 .בדוא"ל ו/או בפקסימיליההודעה בדבר דחייה כאמור תימסר 

 
המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלוונטי הקשור  .17

למכרז, לרבות הדינים הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור ומוותר על כל 
 טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה. 

 
 
 הבהרות או נוסף למידע דרישה      .81

  , הבהרות/או ו נוסף מידערשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז  תהאהמכרזים  ועדת 18.1
  , להצעה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או פה בעל/או ובכתב       
 .מההצעה נפרד בלתי חלק יהיו ההבהרות. אחרים מציעים פנילהעניק לו יתרון בלתי הוגן על       

 
   אישורים או המלצות, חסר מידע השלמת מציע מכל לדרוש שאיתר תהא המכרזים ועדת 18.2

 ,המכרז בתנאי המציע של עמידתו בחינת לצורך, במכרז המפורטות לדרישות המתייחסים       
 פעולה אחרת הדרושה לבחינת ההצעה. כל לבצע וכן      
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 אם, הפגם על להבליג או בהצעה שנפל פגם תיקון על להורות רשאית תהא המכרזים ועדת 18.3
 את המרבי באופן משרתת זו החלטה כי או המציעים בין בשוויון לפגוע כדי בכך אין כי מצאה

 .זה מכרז של תכליתו
 
 

 בחירת הזוכה.        19
 

הזוכה יבחר על פי אמות מידה המשלבות בין המחיר שהוצע על ידי המציע (להלן: המחיר), 
מצד אחד, ומן הצד השני כישורי המציע, ניסיונו של המציע ומידת התאמתו לדרישות 

 המזמין, הכל לפי שיקול דעתו של המזמין.
 

ועדת המזמין,  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכלל זה מבלי לגרוע משיקול דעתו של
המכרזים תבחר מבין ההצעות את זו המעניקה למזמין את מירב היתרונות וזאת בהתבסס על 

 אמות המידה הרשומות מטה:
 

 
 % -המשקל ב הקריטריון 

 80% המחיר המבוקש 1.1

1.2 
איכות, לוח זמנים לאספקת תא השמיעה, תקופת 

 האחריות ו/או השרות המוצעת והתאמתם למזמין.
10% 

1.3 
אמינותו של המציע, כישוריו, ניסיונו, מומחיותו ותחומי 

 התמחותו.
10% 

 

 אמות מידה לבחינת ההצעות

רשאי להעדיף משתתפים אשר יוכיחו ויאמתו לשביעות רצונה, כי הינם בעלי ניסיון, המזמין  19
והשירותים הכשרה מתאימה, כוח אדם מתאים ויכולת מבצעית ומקצועית לאספקת הטובין 

להתחשב בהמלצות ו/או בהתקשרויות קודמות, כמו גם  בשיקולים  תהיה רשאיתהנדרשים וכן 
ו/או למי מטעמם על פי שיקול  למזמיןאת מירב היתרונות הכל באופן שיעניק ו ,המפורטים להלן

  דעתו של המזמין. 
 
 הם.איכות הטובין, יעילותם, הפונקציות הכלולות ב .א

 אמינות וחוסן פיננסי.היקף הפעילות של המשתתף,  .ב

 אישור עמידה בתקנים מחייבים ו/או בינ"ל. .ג

 .ביה"חהתאמה לדרישות המקצועיות של  .ד

 .מועדי אספקה, המחירים המוצעים .ה
 

המזמין רשאי להעדיף מציעים אשר סיפקו בעבר טובין כנושא מכרז זה למזמין, למשרד     .א
 המזמינים.הבריאות או לגופים ציבוריים אחרים, לשביעות רצון 

 
 המזמין רשאי להעדיף מציעים מאזור הקרוב לביה"ח ו/ או מאזורים בעלי עדיפות לאומית.    .ב

 

שיקבע על  ןעניישומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם בכל  המזמין     .ג
 ידי המזמין , לפי שיקול דעתו,  בטרם קביעת ההצעה הזוכה.   

  
הא רשאי לבטל או להרחיב או לצמצם את היקף המכרז, המזמין ימבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .19

,  בגלל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות ו/או אחרות, לפי ןועניידבר  ,בכל נושא
 .המזמיןהמוחלט ו/או לעכב את ביצוע המכרז ו/או חלקים ממנו לפי בחירת  ושיקול דעת
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שא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת המכרז י לאהמזמין  .20
מכרז, ובפרט, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות לו/או הגשת הצעתו 

 קבלת הצעתו או קבלתה החלקית. -שנגרמו עקב אי
 

במשרדי ההנהלה האדמיניסטרטיבית  2בחדר מס' את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים,  .21
 12:00שעה עד ה 26.9.17 -ג' ה ליום, עד אשקלון ,2רח' ההסתדרות  ברזילי שבמרכז הרפואי

 הצעות שתגענה לאחר המועד והשעה הנקובים תפסלנה. .בדיוק
 

, החל מתאריך (אשר לא יוחזרו)₪  300את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של  .22
-08(טלפון לפרטים  09:00-15:00ה' בשעות -קומת ההנהלה בימי א' 2בחדר מס'  ,10.9.17

6745768.( 
 

 על המציע לצרף להצעתו צילום קבלה המעידה על תשלום עבור רכישת מסמכי המכרז. .23
 

 .         נספחי ההסכם:24

 
 הסכם לאספקת והתקנת תא שמיעה.                    נספח א'                           

     מפרט טכני לרכש תא שמיעה   - 'בנספח    
 כתב ערבות       - 'גנספח                            
 אישור מורשה חתימה        - 'דנספח                            

 אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים        - 'הנספח   
 התחייבות לשמירת סודיות       - 'ונספח                            

 תשקיף משתתף       - 'זנספח   
 מסמכי יחידת מחשוב (בקשה לקישור עובד בגישה מרחוק, דרישה               - 'חנספח                             

 מערכות מידע, נוהל שמירת ספקים ללא פגות תוקף). כלליות                                                           
 
 
 

 "ראמ אישור

מתחייב, כי היה והצעתו תיבחר כזוכה, ימציא, קודם הוצאת הזמנה וכתנאי  המשתתף .24
 להוצאתה, אישור אמ"ר בר תוקף מהיחידה לרישום אמ"ר במשרד הבריאות.

 
בשום מקרה לא תוציא הזמנה ו/או תבצע רכש ללא המצאת אישורים ברי  המזמיןמובהר, כי  .25

ואשר לא יוצגו  ,על אף שלא המציא אישורים כאמור ,במקרה של בחירת ספק תוקף כאמור.
 יהיה המזמין , המזמיןבמועד המיועד להוצאת הזמנה/רכש ו/או בכל מועד אחר שיידרש על ידי 

רים בפניה ו/או להוציא פניה חדשה/אחרת ו/או רשאי לפנות אל כל אחד מהמשתתפים האח
 ומבלי שלמי ממשתתפי הפניה תהיה כל טענה בעניין.  ולפעול על פי שיקול דעת

 
 

 עמידה בדרישות חוק ציוד רפואי ותקנותיו

(רישום  רפואי ציוד ותקנות 2012-"בהתשע, רפואי ציוד חוק דרישות כל את יקיים הזוכה הספק .26
", בהתאמה) התקנות"-ו" החוק: "זהפרק ב(להלן  2013-"גהתשע), וחידושו בפנקס רפואי ציוד

וכל תקנה אחרת שתוצא מכוח החוק וכפי שמי מאלה יתעדכנו מעת לעת, וזאת בהיותו בעל 
הרישום ו/או משווק או משווק משנה של המוצרים נשוא מכרז זה, לפי העניין ועל פי האמור 

 בחוק ובתקנות. 
באופן שוטף אודות כל שינוי ו/או עדכון שיחולו בסטטוס הרישום של  זמיןהמהזוכה יעדכן  הספק .27

 המוצרים בפנקס, וזאת בכתב ובאופן מיידי לאחר העדכון ו/או השינוי כאמור.
בכל הפעולות הרלוונטיות על פי החוק והתקנות לביצוע חידוש לנקוט הזוכה מתחייב  הספק .28

בכתב ולא  המזמיןהספק הזוכה יעדכן את הרישום במועד וטרם סיום תוקף הרישום בפנקס. 
חודשים לפני תום תוקף הרישום, על כך שתוקף הרישום עומד לפוג ועל הפעולות  3-יאוחר מ

 שבכוונתו לנקוט לצורך חידושו. 
כל מקרה הפסקת שימוש במוצרים בגין פגם ו/או כל סיבה  על המזמיןהזוכה יעדכן את  הספק .29

אם בהוראות המנהל (כהגדרתו בחוק), ויפעל בשיתוף פעולה  אחרת, בין אם בהוראת היצרן ובין
לצורך ולהנחיות להביא להפסקת השימוש ו/או להחזרת המוצרים עד  בהתאם המזמין,מלא עם 

 לתיקון הליקוי. 
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הזוכה לא ישתחרר מקיום כל התחייבויותיו כאמור לעיל מקום בו יחדל להיות הסוכן  הספק .30
, כי ספק המזמיןכל סיבה שהיא, אלא אם יוכיח להנחת דעת המורשה של יצרן המוצרים בארץ מ

אחר נכנס בנעליו וקיבל על עצמו, בכתב, את כל הוראות החוק והתקנות, כמו גם את 
 .החדש הספק ידי על ותיחתם למזמין תופנה כאמור התחייבות. המזמיןהתחייבויותיו כלפי 

מקרה שבו הספק אינו בעל הרישום, תנאי להתקשרות יהיה המצאת התחייבות תקפה מאת  בכל .31
בעל הרישום לעמידה בכל דרישות החוק והתקנות. התחייבות כאמור תהיה בכתב ותופנה ישירות 

זה,  פרק, ולא תהיה מסויגת ו/או מותנית באופן או צורה כלשהם. במקרה כזה כל הוראות למזמין
 יחולו על בעל הרישום והספק הזוכה, ביחד ולחוד.     סעיפיו,-על תתי

 
 בברכה        
 
 כהן צחי                     
 מנהל אדמיניסטרטיבי          
 ויו"ר ועדת המכרזים           
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 טופס הגשת הצעה
 תאריך: ________          

 לכבוד
 משרד הבריאות/ –מדינת ישראל 

 ברזילי, אשקלון המרכז הרפואי 
 

 ג.א.נ.,
 

   דיאגנוסטי   ABRמכשיר  לאספקה והתקנת 7201-21-קמכרז  הנדון:
 ברזילי, אשקלוןבמרכז הרפואי                                   

 
מרכז הרפואי ב דיאגנוסטי   ABRמכשיר לאספקת והתקנת אני הח"מ, מגיש בזה את הצעתי  .1

). אני מצהיר בזה, שקראתי בעיון רב את כל "המרכז הרפואי"(להלן:  ברזילי, אשקלון
הפרטים של המכרז הנ"ל על כל נספחיו ותנאיו, הבנתי את תנאיו ואני מסכים להם, להסכם 
ולדרישות המכרז, כמופיע במסמכי המכרז ובמודעה המזמינה להשתתף במכרז ומודיע בזה, 

 תי המלאה את הדרישות.שהצעתי ערוכה על פי דרישות המכרז, ומבוססת על הבנ
 
 הנני מצהיר שקבלתי, במידה ובקשתי, את כל ההסברים בכל הקשור למכרז. .2
 
אם אזכה במכרז הנ"ל, הנני מתחייב לעמוד בכל תנאיו ותנאי ההסכם המפורטים בכל  .3

 . של המכרז, לשביעות רצונכם המלאההטפסים והמסמכים 
 

עפ"י תנאי המכרז, הנני מצרף בזאת, לבקשתכם, ערבות  יהתחייבויותילשם הבטחת קיום  .19
תוחלף  -במידה ואזכה  1.2.18 בתוקף עד ליוםש"ח  6,000בנקאית צמודה למדד על סך של 

וזאת להבטחת קיום בהסכם, צמודה, כמתחייב מהאמור בנקאית ערבות זאת בערבות 
על פי ההסכם. במידה ואמנע מלקיים הוראות ההסכם, אם אזכה במכרז, כי  ,יהתחייבויותי

 אז, הערבות הבנקאית תחולט ולא תהיינה לי כל תביעות או טענות נגד המזמין.
 

למציע הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, כח האדם, הכישורים, האישורים וההיתרים  .20
 הפנייהפי -ירותים הנדרשים עלוהש הטוביןהתקפים וכל האמצעים הדרושים לאספקת 

, ונכון למועד הגשת ההצעה לא קיימת מניעה כלשהי הוביצוע יתר התחייבויותיו כאמור ב
, ההסכם, ההצעה או הפנייהפי -שיש בה כדי להפריע למציע לקיים איזו מהתחייבויותיו על

 פי כל דין.-על
 

ם לצרכי המרכז הרפואי ע"ש בהתאהינם  הפנייההשירותים נשוא הטובין ו הזמנת ידוע לנו כי .21
 וייתכן כי אף לא יזמינם בכלל. ברזילי/קרן מחקרים רפואיים, אשקלון, 

 
והשירותים ככל שיוזמנו מעת לעת בתקופת  הטוביןאם תתקבל ההצעה, המציע יספק את  .22

ה הצעהעל מחירי המציע ישמור ו הפנייהפי כל תנאי -ההתקשרות, על הארכותיה, אם יהיו, על
 על הארכותיו ככל שיהיו. הסכםתקופת הלאורך כל 

 
הצעתנו ערוכה עפ"י דרישות הפניה כנדרש, אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים  .23

בפניה, הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי הפנייה ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את 
הפנייה על  מלוא ההתחייבויות על פי מסמכי הפנייה, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי

 נספחיה, לרבות על פי המפרט הטכני והסכם ההתקשרות.
 

 הננו מצהירים שקיבלנו את ההסברים הדרושים בקשר לפניה. .24
 

בתקופת  אם תתקבל הצעתנו, הננו מתחייבים לספק את הפריטים אשר יוזמנו מאיתנו .25
ההתקשרות על פי כל תנאי הפניה והתחייבויותינו זו ויראו בהם חוזה מחייב בינינו לבין 

 ו/או מי מטעמה. המזמין
 

 אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .26
 
מסמכי המכרז ידוע לי שאי מילוי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי / תוספת ב .5

לגרום לפסילת הצעתי, וכן, כי תהיו רשאים  יםו/או אי חתימה על מסמך כלשהו, כנדרש, עלול
 להתעלם מכל הערה, שינוי או תוספת כאילו לא נכתבו, אם לא תפסלו את הצעתי.
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כי אי מילוי  נורצ"ב המסמכים המפורטים להלן, המהווים תנאי יסודי להגשת הצעה. ידוע ל . 6

ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי, השמטה ו/או תוספת באיזה ממסמכי הפניה 
 נו:ו/או אי חתימה על מסמך כלשהו כנדרש, עלולה לגרום לפסילת הצעת

 
 
 :רצופים בזה  
 

 חתום. -תשקיף משתתף  א.
 .חתום –הסכם, על נספחיו  ב.
 חתום וממולא. -נספח ב' להסכם  ד.
 . 1.2.18 בתוקף עד ליום₪  6,000ערבות בנקאית ע"ס  ה.
 .לטופס המכרז ה'אישור רו"ח או עו"ד כמפורט  ו.
 אישור עוסק מורשה ממע"מ (או אישור רו"ח). ז.
 אישור לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים על ניהול ספרים כדין. ח.
 אישור רכישת טפסי מכרז. י.

 כל דין.שיונות לפי יאישורים ו/או ר .יא
 
 
 
 
 
 
 
       ____________________ 
 חתימה + חותמת                
 
       ____________________ 
 שם החותם ותפקידו                 
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 תקופת ההתקשרות

 
הטובין  אספקה והתקנתזו הנה ממועד חתימת הצדדים על ההסכם וה ההתקשרות על פי פניי 2.1

 ועד לתום תקופת האחריות.  מבניהםלפי המאוחר  ,בביה"ח
 

לידי סיום, במהלך תקופת  להביא את ההתקשרות עם הספק רשאי , המזמיןהאמור לעיל על אף 2.2
 .מראשיום  30ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, וזאת בהודעה אשר תימסר לספק לפחות 

 
רשאי   יהיה המרכז הרפואימובהר כי ההתקשרות אינה מעניקה לספק כל זכות בלעדיות וכי  2.3

להתקשר במהלך תקופת ההתקשרות ו/או לאחריה, עם כל גורם אחר או נוסף לאספקת הטובין 
או דומיהם. כמו כן, אין באמור ו/או בהתקשרות, או במה שאינו אמור במסמכי הפניה ו/או כל 

 לבצע הזמנה בכמות כלשהי או בכלל. המזמיןבין הצדדים, כדי לחייב את מסמך אחר שייחתם 
 

 
 תקופת הבדק והאחריות –זמן האספקה  –לוח זמנים  .1
 
 

 -המכשיר כאמור במפרט לא מאוחר מולהתקין את אני מתחייב לספק  .1.1
 

 ממועד קבלת הזמנת רכישה.
 

תא השמיעה  ה והתקנתלאספקידוע לי כי לוח הזמנים ותקופת האספקה מתייחסים  .1.2
. אני מתחייב כי לוח הזמנים ופרוט הפעילויות יותאמו ללוח הזמנים ובשלמות

 ולתקופת האספקה כאמור.
 

נשוא מכרז זה עד תום  לשלם, במקרה שלא אשלים את אספקת התאאני מתחייב  .1.3
  –התקופה האמורה לעיל, סך של 

 
 

 ₪)(במילים:                                         ₪.                                                 

 
כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, בגין כל שבוע של אחור. הסכום יישא הפרשי הצמדה 
שיחושבו על בסיס המדד הבסיסי, בתוספת ריבית חשב, כפי שתיקבע מדי פעם 

 הכללי במשרד האוצר.בפעם ע"י החשב 
 

הנני מקבל על עצמי לבצע את התיקונים בתקופת האחריות בהתאם לסעיפי החוזה,  .1.4
 והתקנת תא השמיעה. חודשים לפחות ממועד אספקת   24במשך תקופה של 

 
מלווים  –עם אספקת הטובין, וכתנאי לתשלום חשבון סופי, אגיש כתב/י אחריות 

 לפי הפירוט כדלקמן: –ן בערבויות המתאימות להנחת דעת המזמי
 

 

 
 
 
 
 
 

 ימים 45



 10 

 
 בכבוד רב

 

 

שם 

  ת.ז.:   המציע:

  כתובת:

  מס' חברה: 

  פקס:    מס' טלפון:

   תאריך:

חתימה 

 וחותמת:
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 'אנספח                                                                                                       
 
 

 דיאגנוסטי A.B.R מכשיר   לאספקה והתקנתהסכם 
 

 שנת______________ ___ בחודש______ , ביוםבאשקלוןשנערך ונחתם 
 
 

 משרד הבריאות/ –מדינת ישראל  בין:
 ע"ש ברזילי, אשקלוןהמרכז הרפואי  

 המזמין) -(שיקרא להלן 
 ;מהצד האחד

 
 

 ___________________________   לבין:  
 )הספק -(שיקרא להלן לשם הקיצור   

 ;מהצד האחר
 

 הואיל:
 
 

לצורך דיאגנוסטי  ABR מכשיר לאספקה והתקנת  21-2017-קמספר והמזמין פרסם מכרז  א. 
 . זה כמפורט בהסכםעבור המרכז הרפואי ברזילי, בדיקות סף לילדים ולמבוגרים 

 
מכרז והתחייב לעמוד בכל תנאיו ונספחיו לאורך כל מטעמו במסגרת ה הוהספק הגיש הצע .ב

 תקופת ההתקשרות;
 

 הספק.  ובכפוף לתנאי המכרז ותוצאותיו הסכים המזמין לקבל את הצעת  .ד
 
 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה כדלקמן:
 
 
 מבוא והצהרות הצדדים .1
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.המבוא להסכם זה ונספחי ההסכם  .א
 .הסכם זה ומחייבים את הצדדים לכל דבר וענייןמכל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק  .ב

 למען הסר ספק, בכל מקום בו מצוין נספח למכרז הכוונה לנספח להסכם זה בשינויים המחויבים.
 לפרשנות הסכם זה.כותרות הסעיפים מובאות לשם הנוחות בלבד ואין לראות בהן מקור  .ג
היצרן של הטובין ומוסמך כדין לייצגו בישראל בכל הקשור  שלהספק מצהיר כי הנו נציג מורשה  .ד

הדרכה הדרושים להפעלתם מתן למכירת הטובין על כל רכיביהם, התקנתם, תחזוקתם המלאה, 
 . ושירותים נוספים כאמור במכרז ובהסכם זה המלאה והתקינה

קרא והבין את כל המסמכים והדרישות המוזכרים בהסכם זה הספק מצהיר כי הוא מכיר  .ה
 ההנחיות, וכי הוא מכיר את כל החוקים, התקנות, חוקי העזר, הנהלים, מכרזובמסמכי ה

פי כל דין, -, ועלהטוביןוהתקנים הישראלים, ובהעדרם את התקנים הקיימים בארץ הייצור של 
 ם זה וכי כל פעולותיו תעשנה בהתאם להם.פי הסכ-הקשורים בכל היבטי מילוי התחייבויותיו על

הרגילים,  מהלך עסקיובטובין ה של בשירותי אספקה והתקנה עוסק הוא כי מצהיר, הספק .ו
הידע, המיומנות, הניסיון, היכולת, הכלים והאמצעים  ומיומן, וכן מקצועי כוח אדם וברשותו

 .זה הסכםו נספחיו על במכרז כמפורט התחייבויותיו כל הדרושים לביצוע
 או/ו האישורים כל את ברשותו ולהחזיק ולקבל דין כל הוראות אחר למלא מתחייב הספק .ז

ומתן  טוביןה ספקתאו עיסוקו הפעלת לצורך פי כל דין-לע הדרושים או הרישיונות/ו ההיתרים
בכל  תוקף יהיו בעלי הנ"ל וחשבונו, שכל אחריותו לכך, על לגרום מתחייב השירותים. הספק

 התשלומים בכל כזו) ולשאת תהא המוארכת (אם ההתקשרות ותקופת ההתקשרות תקופת
 .כזו) תהא המוארכת (אם ההתקשרות ותקופת ההתקשרות תקופת כל בהם, במשך הכרוכים
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 בהסכם למפורט בהתאם םרותיישה "ח אתביהל ההתקשרות, לספק תקופת מתחייב, בכל הספק .ח
 .נספחיו על והמכרז זה הסכם תנאי בכל זה ובמכרז ולעמוד

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

 דין. כל בדרישות יעמוד "חלביה יסופק ויותקן אשר הטובין .י
 .במכרז וכמפורט ,יצרן להוראות בהתאם םרותיישוה הטובין את לספק מתחייב הספק .יא
 .במכרז הקבועים לתנאים בהתאם ייםחלופ הטובין "חלביה לספק מתחייב הספק .יב
, כנדרש והיתרים יםאישור יידי הספק יהיו בהתאם למפורט בקטלוג, בעל-על ושיסופק הטובין .יג

התקנים הישראלים ו דין כללשימוש ויתאימו לדרישות  ים, ראויים, תקיניםבאיכות מעולה, חדש
 המתאימים. 

אספקה כלל ו/או -הנזקים וההוצאות שיגרמו להם כתוצאה מאי כל בגין המזמין את יפצה הספק .יד
, לרבות לאספקתם שנקבע מהמועד/או השירותים ו מהטובין איזה באספקת פיגורבגין כל 

 בזמני עמידה אי עקב/או השירותים ו מהטובין איזה אחר מספק לרכוש צורך יהיה בו במקרה
 . כאמור האספקה

הרשיונות, האישורים, ההיתרים והזכויות התקפים הנדרשים עפ"י הספק מצהיר כי הוא בעל כל  .טו
ובהסכם זה וכי  המכרזמסמכי על פי כל דין ו/או הסכם הדרושים לביצוע כל העבודות והשירותים 

אין כל מניעה הנעוצה בהגשת הצעתו ובהתקשרותו בהסכם זה ואין אלה עומדים בסתירה 
ה בזכויותיו של אחר ו/או להפרתן לרבות סודות להתחייבויות אחרות כלשהן ולא יגרמו לפגיע

מסחריים ו/או עסקיים, זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא, ולא תביא להפרה של חוק או תקנה, 
או דרישה של רשות מוסמכת כלשהי. הספק מצהיר כי לא הוגשה נגדו תביעה כלשהי בקשר 

ר מניעה לביצוע הסכם זה יפעל הספק לאמור לעיל ולא ידוע לו על כוונה להגישה. במידה ותיווצ
 להסרתה המיידית.

הם רכיבים מקוריים וחדשים של היצרן בלבד המצויים בייצור  הטוביןהספק מצהיר כי כל רכיבי  .טז
שוטף ובשימוש פעיל ונהנים משירותי תמיכה ואחזקה שוטפים, וכי למיטב ידיעתו וידיעת קבלני 

, באיזה מהטוביןר, השירות, התחזוקה והתמיכה המשנה שלו, אין כל כוונה להפסיק את הייצו
תקופת ההסכם כולם או חלקם, ואין כל קושי להשיג חלפים מקוריים חדשים למשך כל 

 שנים מתום תקופת האחריות.  10 -והאחריות ולתקופה של לא פחות מ
נות, הספק מצהיר כי ברשותו הידע, הניסיון המוכח, הציוד, כוח האדם, היכולת הפיננסית, המיומ .יז

כמפורט במסמכי  הטוביןהכישורים וכל אמצעי אחר הנדרש לביצוע העבודה בסדר גודל של 
ח ללא הגבלה, לשם ”ובהסכם זה, והספק מתחייב להעמידם לרשות המזמין ו/או ביה המכרז

ביצוע העבודות ביעילות, לעמידה בלוחות הזמנים שנקבעו, ולביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה 
 ח.”ית, באיכות וטיב מעולים, בנאמנות ולשביעות רצונו המלאה של המזמין וביהברמה מקצוע

 
 תקופת ההסכם .2
ועד  מבניהםצבת הטובין לפי המאוחר ההסכם זה הינו מיום חתימתו על ידי הצדדים או ממועד  .א

 לתום תקופת האחריות.
תקופת  לתוםעל אף האמור לעיל, התחייבויות הספק יחולו גם לאחר תום תקופת ההסכם, עד  .ב

 האחריות על הטובין שיספק על פי ההסכם.
 30 לספקהמזמין רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בכל עת ומכל סיבה שהיא, על ידי מתן הודעה  .ג

 .מראש יום
 
 ההתקשרות .3
ובכפוף  'ב נספח -בהתאם למפורט בנספח הטכני של המכרזהטובין  את"ח לביההספק יספק  .א

 . להצעת המחיר של הספק במכרז
 לרבות שוטף וטיפולים תיקונים שירות ההתקשרות תקופת כל במשך"ח לביהיספק הספק  בנוסף .ב

 .תשלום תוספת ללא וזאת חלפים
הספק מצהיר כי הוא בעל הידע, הניסיון וכוח האדם המקצועי; יש ויהיו ברשותו האמצעים  .ג

והאישורים הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי דין, לרבות אישורי אמ"ר 
תקפים לטובין במועד כל הזמנת רכש; הוא יבצע את חיוביו במיומנות, ביעילות ובזהירות; הוא 

במשך תקופת ההסכם אחר הוראות הדין החלות עליו כמעביד וכיבואן, משווק, ממלא וימלא 
מאחסן או מוביל של הטובין; הוא בעל הזכויות לשיווק או הפצת הטובין והוא אינו מפר ולא יפר 

 בתקופת ההסכם זכויות של צד שלישי, לרבות זכויות קניין רוחני.
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 הטובין, הזמנה ואספקה .4
הטובין שיסופקו על ידי הספק יהיו בהתאם למפורט בנספח הטכני ויתר מסמכי המכרז, בעלי  .א

אישור אמ"ר, באיכות מעולה, חדשים, תקינים, ראויים לשימוש ויתאימו לדרישות התקנים 
לתקן של הארץ  –לדרישות התקן הבינ"ל הרלוונטי, ובהעדרו  –הישראלים המתאימים, בהעדרם 

 ממנה יובאו.
יספק ביחד עם כל פריט של הטובין את השירותים הנלווים לאותו פריט כמפורט בקטלוג, הספק  .ב

לרבות הובלה, התקנה, הדרכה ואחריות. כמו כן יעמיד הספק, על פי דרישת המזמין, טובין  
 לצורך הדגמה וניסוי. 

אשר את "ח , כפי שייקבע בהזמנה, יקבל את הטובין באתר האספקה יבדוק ויביהנציג המזמין או  .ג
קבלתם בחתימתו על תעודת משלוח, והוא רשאי לסרב לקבלם אם הם אינם עונים על דרישות 

 ההזמנה ו/או ההסכם. עם קבלת האישור  תעבור הבעלות בטובין מהספק למזמין.
 
 אחריות לטובין .5

 הטובין הצבת ממועד שנתיים במשךהספק אחראי לכל פגם, אי התאמה וליקוי בטובין  .א
 "ח.בביה

הספק יתקן כל פגם, נזק, קלקול, ליקוי או אי התאמה, או יחליף פריט פגום כאמור, לפי  .ב
 דרישת המזמין ומייד עם דרישתו.

 
 אחריות לנזקים  .6

/או לצד שלישי ו למזמין שיגרמו' וכו, הפסד, הוצאה אבדןכל נזק,  בגיןהיה אחראי י הספק .א
) הפרת איזה 2ו/או  ווהצהרותי התחייבויותיו, ו) הפרת איזה מחובותי1 -מ כתוצאהכלשהו 

 במילוי מטעמו מי של/או ו שלו מחדל/או ו מעשה) 3ו/או  ומהוראות הדין החלות עלי
בטובין כולם או  ליקוי/או ו פגם) 4/או ו דין כל לפי/או ו זה הסכםהמכרז ו לפי התחייבויותיו

 .בהם השימוש בהוראות/או ו חלקם
ו/או  שבאחריותו' וכו, הפסד, הוצאה אבדןבגין כל נזק  המזמיןפצה את ישפה וי הספק .ב

ו/או  תביעה מכל כתוצאהשלישי כלשהו  לצד/או ו/או ו מזמיןלויגרם  ובאחריות מי מטעמ
, לרבות הוצאות משפט לאמורבהן בקשר  יחויבו"ל הנדרישה ו/או טענה ובכל ההוצאות אשר 

 . ראשונה דרישה עם וזאתושכ"ט עו"ד, 
 
 ותקנותיו רפואי ציוד חוק בדרישות עמידה .7

 ציוד(רישום  רפואי ציוד ותקנות 2012-"בהתשע, רפואי ציוד חוק דרישות כל את יקיים הספק .א
", בהתאמה) וכל התקנות"-ו" החוק: "זהפרק ב(להלן  2013-"גהתשע), וחידושו בפנקס רפואי

תקנה אחרת שתוצא מכוח החוק וכפי שמי מאלה יתעדכנו מעת לעת, וזאת בהיותו בעל 
 , לפי העניין ועל פי האמור בחוק ובתקנות. הטוביןהרישום ו/או משווק או משווק משנה של 

באופן שוטף אודות כל שינוי ו/או עדכון שיחולו בסטטוס הרישום המזמין יעדכן את  הספק .ב
 בפנקס, וזאת בכתב ובאופן מיידי לאחר העדכון ו/או השינוי כאמור. מהטובין איזהשל 

 של/הספק היצרן מטעם/או ו מטעמו שתישלח הודעה/או ו בקשה מכל העתק ישלח הספק .ג
 .הטובין עם בקשר) בחוק(כהגדרתו  המנהל אל הטובין

בפנקס, על חשבונו, ולנקוט בכל הפעולות  הטוביןמתחייב לחדש את הרישום של  הספק .ד
הרלוונטיות על פי החוק והתקנות לביצוע חידוש הרישום במועד וטרם סיום תוקף הרישום 

חודשים לפני תום תוקף הרישום, על  3-, בכתב ולא יאוחר מהמזמין בפנקס. הספק יעדכן את 
 חידושו. כך שתוקף הרישום עומד לפוג ועל הפעולות שבכוונתו לנקוט לצורך 

בגין פגם ו/או כל סיבה  באיזה מהטוביןכל מקרה הפסקת שימוש  עלהמזמין יעדכן את  הספק .ה
אחרת, בין אם בהוראת היצרן ובין אם בהוראות המנהל (כהגדרתו בחוק), ויפעל בשיתוף 

לצורך ולהנחיות להביא להפסקת השימוש ו/או להחזרת  בהתאם המזמין,פעולה מלא עם 
 עד לתיקון הליקוי.  הטובין

לא ישתחרר מקיום כל התחייבויותיו כאמור לעיל מקום בו יחדל להיות הסוכן  הספק .ו
, כי המזמיןבארץ מכל סיבה שהיא, אלא אם יוכיח להנחת דעת  הטוביןהמורשה של יצרן 

ספק אחר נכנס בנעליו וקיבל על עצמו, בכתב, את כל הוראות החוק והתקנות, כמו גם את 
 הספק ידי על ותיחתם למזמין תופנה כאמור התחייבות. וביה"ח המזמיןתיו כלפי התחייבויו

 .החדש
מקרה שבו הספק אינו בעל הרישום, תנאי להתקשרות יהיה המצאת התחייבות תקפה  בכל .ז

מאת בעל הרישום לעמידה בכל דרישות החוק והתקנות. התחייבות כאמור תהיה בכתב 
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, ולא תהיה מסויגת ו/או מותנית באופן או צורה כלשהם. במקרה כזה מזמיןותופנה ישירות ל
 סעיפיו, יחולו על בעל הרישום והספק, ביחד ולחוד.    -זה, על תתי פרקכל הוראות 

 
 התמורה .8

בית החולים ו/או קרן לשביעות רצון  תמורת אספקת הטובין וביצוע יתר התחייבויות הספק .א
תאם למכפלת מחירי הטובין הבודדים הנקובים , יהיה הספק זכאי לתמורה בהמחקרים

בהצעת המחיר של הספק במסגרת המכרז, במספר היחידות של הטובין שסופקו בפועל, כפי 
 שאושרו על ידי המזמין, או לתמורה בשיעור נמוך יותר שהוסכם עליה בין הצדדים.

הידוע היו המחירים נקובים במטבע חוץ, תשולם התמורה בשקלים בהתאם לשער היציג  .ב
 במועד אספקת הטובין.

מכל סיבה שהיא, לרבות  המובהר כי הצעת המחיר של הספק כפי שהוגשה במכרז לא תשתנ .ג
 בגין שינוי היקף ההזמנות או שינויים שיחולו במשק ולא תהיה צמודה למדד כלשהו.

 סופיים, מרביים הינם הספק מטעםלמכרז  הכספית ההצעה בנספח הנקובים הסכומים .ד
 או/ו והמכרז זה הסכם פי-על בהתחייבויות הספק העלויות הכרוכות כל את וכוללים
ההסכם  חתימת במועד ידועות לספק שאינן נובעות התחייבויות , לרבותהםמ הנובעות

הספק  שיבצע או שביצע השקעות נדרש וכן שביצועם שירות או משימה והגשת ההצעה, כל
 לתבוע רשאי יהיה ולא יתבע לא אחרת. הספק הוצאה וכל השירותים מתן עם בקשר

 עבודה, הטלתם או העלאתם שכר עלויות מחמת ןביבתמורה,  שינויים או העלאות מהמזמין
 או ישירים ובין עקיפים בין וסוג,  מין מכל אחרים חובה תשלומי או מסים, היטלים של

 אחר. כל גורם מחמת
 
 אופן התשלום .9

לצורך תשלום התמורה יעביר הספק למזמין חשבונית מס עבור הטובין שסופקו בפועל  .א
למזמין, בצירוף העתקים של תעודות המשלוח שהחשבונית מתייחסת אליהן, והחתומות על 

 .ביה"חידי נציג 
ימים מתום  60"ח, ישלם המזמין לספק את החשבון תוך ביהלאחר אישור החשבון על ידי  .ב

"ח  ביהאישור החשבונית מותנה בקבלת אישור  ").60חשבון ("שוטף + החודש בו אושר ה
 לקבלת המוצר לשביעות רצונו., ו/או "מכתב קבלה"

המזמין ישלם את החשבון באמצעות המחאה או ע"י העברת הסכום לזכות חשבון הבנק של  .ג
 הספק (שפרטיו ימסרו למזמין על ידי הספק), לפי בחירת המזמין.

תנאי לביצוע התשלום הוא שהספק ימציא למזמין, לפי דרישתו, אישור תקף בדבר ניהול  .ד
. 1976-ספרים כדין, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), תשל"ו

המזמין ינכה במקור כל מס או תשלום אחר שחלה עליו חובת ניכוי מס במקור על פי דין, אם 
ימציא הספק אישור תקף בדבר גובה ניכוי מס במקור או פטור  חלה. לדרישת המזמין,

 מניכוי. 
 

 תרופות .10
הפר הספק או צפוי להפר את התחייבויותיו על פי ההסכם, לרבות במקרה שבו הספק לא  .א

ההתקשרות או , יהיה המזמין רשאי לבטל את ו/או השירותים במועדיספק את הטובין 
ספק אחר, והספק ישפה ים או איזה חלק מהם מו/או השירות, להזמין את הטובין ההזמנה

וזאת מבלי לגרוע  ,גרמו כתוצאה מהפרה כאמוריבגין כל הוצאה או נזק ש ביה"חויפצה את 
מכל זכות או סעד אחרים על פי ההסכם ועל פי דין, לרבות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת 

 .1970-חוזה), תשל"א
 מי או הספק נגד בהליכים הוחל אם ההסכם את לבטל המזמין לעיל, רשאי לאמור בנוסף .ב

אחר,  באופן עסקים חיסול או/ו נושים נכסים, הסדר פירוק, כינוס בהם מטעמו, שיש
 יום. 30תוך  בוטלו לא אלה והליכים

 
 יחסי הצדדים .11

הספק הוא קבלן עצמאי ולא יהיו בין הספק, עובדיו, שלוחיו וכל הבא מטעמו, לרבות קבלני  .א
מעביד. היה וייטענו יחסי עובד -, יחסי עובדםאו מי מטעמו/או ביה"ח ו/משנה, לבין המזמין 

הוצאות או  םמי מטעמלאו ו/ קרן מחקריםו/או ומעביד כאמור, וכתוצאה מכך יגרמו למזמין 
, מיד עם דרישה ראשונה, םאו מי מטעמו/ קרן מחקריםו/או נזקים, הספק ישפה את המזמין 

 בגין כל הוצאה או נזק כאמור.
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 סודיות .12

הספק ישמור בסודיות מלאה כל מידע שיגיע לידיו או לידי עובדיו במסגרת הסכם זה, לא  .א
האמצעים  בכליעשה בו שימוש אלא לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם, וינקוט 

 הדרושים כדי למנוע הגעת מידע כאמור לצד שלישי. 
 

  סמכות השיפוט .13
סכסוך ו/או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל  .א

באר שבע והנובעים ו/או קשורים בהסכם זה ו/או בביצועו תהיה לבית המשפט המוסמך ב
 בלבד.

 
 ועכבון קיזוז .14

מהמזמין לנכות ו/או לקזז מכל סכום שמגיע או שיגיע לספק ו/או למי מטעמו,  המזמין רשאי .א
בהתאם לתנאי הפניה ו/או  בתשלומוכל סכום שהספק חייב או יהיה חייב  מטעמו,ו/או ממי 

 ההזמנה ו/או מכוח כל עסקה אחרת כולל פיצוי בגין נזקים.
 המזמיןכל נכס ו/או זכות מכל סוג שהוא של הספק המצוי בידי  ורשאי לעכב תחת יד המזמין .ב

שהספק מחויב בתשלומו  , לרבות כספים, סחורה, ציוד וכדו' בשל כל סכוםוו/או ממי מטעמ
ו/או אחראי לו ו/או התחייבות, על פי תנאי המכרז לרבות בשל פיצוי ו/או שיפוי שבאחראיות 

 הספק ו/או מי מטעמו. 
 

 
 שונות .15

הספק לא ישעבד, יעביר או ימחה הסכם זה או את זכויותיו או התחייבויותיו על פיו אלא אם  .א
 נתקבלה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב.

 ן. יה זכות עיכבון כלשהי כלפי המזמילא תהלספק  .ב
ויתור, ארכה, או הקלה שניתנו על ידי צד להסכם למשנהו במקרה מסוים, לא יהוו תקדים  .ג

 למקרה אחר, ולא יהיה להם תוקף אלא אם נעשו בכתב.
 לשינוי או תיקון הסכם זה לא יהיה תוקף אלא אם נעשה בכתב. .ד
טת בראש ההסכם יראו אותה כאילו נתקבלה הודעה שתישלח מצד למשנהו לכתובת המפור .ה

ביום העסקים שלאחר משלוחה,  –שעות מעת מסירתה בדואר; אם נשלחה בפקס  72כעבור 
 בעת מסירתה. –אם קיים בידי השולח אישור העברה; אם נמסרה ביד 

 

 
 

 לראיה באו הצדדים על החתום:ו

 

 

 

 הספק  המזמין
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 בותיערבות והתחי
 
 
 
 
 

 הח"מ _______________, ת.ז. ______________ מרחוב ____________________אנו 
 
 _______________, ת.ז. ______________ מרחוב ____________________      -ו
 
 
 
 
 
 

של כל התחייבויות ברת הרשות  והמדויקהמלא  למילוייושנינו ביחד וכ"א מאתנו לחוד, ערבים 
 טונומית.שבהסכם זה לעיל, בערבות או

 
אנו מסכימים שיראו כל אחד מאתנו כאילו הננו החייבים העיקריים על פי הסכם זה והמזמין יהיה 
רשאי לנקוט נגדנו הליכים משפטיים אוטונומיים ו/או ביחד עם ברת הרשות במקרה של הפרת 

 ההסכם דלעיל ו/או ביטולו.
 
 
 
 
 
 
 

_________________   __________________ 
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 'בנספח                                                                                                                             
 
 
   לרכשטכני  מפרט  הנדון :                                               

 

 המפרט הבא מיועד עבור הדרישות הבאות:

 

 כמות  מוסד דרישה

 
בי"ח 
 ברזילי

1 

 
  סה"כ:                

 
 הגשת מענה למפרט .1

 .4 העתק של כל התקנים והאישורים המפורטים בטבלת המפרט הטכני בסעיף  .1.1

 תינתן התייחסות ומענה פרטני לכל סעיפי המפרט הטכני. .1.2

 .ספר משתמש וספר אחזקה של הדגם המוצע קטלוג, .1.3

 שנים לפחות מתום יצור הדגם. 7הצהרה של  היצרן כי מתחייב לאספקת חלקי חילוף למשך  .1.4

 ומתכלים של המכשיר. מחירון חלקי חילוףיצורף  .1.5
 

 תנאים לאספקה .2
 .בעבריתלמכשיר יצורפו הוראות הפעלה מקוצרות  .2.1

 הספק יספק יחד עם המכשיר ספר הפעלה ואחזקה ברמת משתמש הכולל בין היתר: .2.2

 הוראות לטיפולים תקופתיים ברמת משתמש. .2.2.1

 ביצוע בדיקות תקינות למערכת.  .2.2.2

 .הפעלה מפורטותהוראות  .2.2.3

 . Service + User Manualsהספק יספק ספרות טכנית מקורית מלאה  .2.3

הובלה, התקנה וההדרכות יבוצעו לכלל המפעילים של המכשיר בליווי נציג החברה עד  .2.4

 . מן בהפעלת ותחזוקת המכשיר השוטפתלקבלת הודעה שצוות המוסד מיו

יש להגיש מידע מפורט בנוגע לדרישות התשתית להתקנת והפעלת המערכת בצורה תקינה  .2.5

וללא הפרעות. יש לציין את איכות אספקת החשמל הנדרשת, ולפרט את אמצעי סינון 

 . וסילוק הפרעות המוצעים

על הספק לספק ולהתקין אל פסק שיאפשר כיבוי מסודר של המערכת, ושמירת הבדיקות  .2.6

 ת חשמל. במקרה של הפסק
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 טכנימפרט  .3

  היכן שנדרש. ולציין ערכיםיש לענות על כל הסעיפים  •

 . כל המחירים המצוינים אינם יכללו מע"מ •

  

 נתונים טכניים
תכונה/ערך נדרש ע"י 

 בית החולים
 פירוט בדגם המוצע

   שם היצרן .1

 הדגם המוצע .2
 יש לציין שם דגם 

 ומק"ט יצרן
 

 Intended useשימוש במכשיר יהיה בהתאם ל  .3

 שהוגדר ע"י היצרן

 Intended useיש לציין 

 שהוגדר ע"י היצרן
 

 יש לצרף אישורים בתוקף תקנים ואישורים .4

 תקף לשיווק אישור אמ"ר .4.1
 תנאי סף

 יש להעביר העתק מלא
 

4.2. FDA  ו/אוCE  לפיMDD מהדורה עדכנית 
 נדרש

 יש להעביר העתק מלא
 

   

 כללי .5

   נתונים טכניים .6

   

   סטימולטור  .1

  insert phoneאוזניות, סוגי מגרים  .1.1

BONE Vibrator  
 

 CLICK, TONE  סוגי גירוי .1.2

BURST, CHIRP LS 
 

  ALT, COND, REFR   קוטביות  .1.3

1.4. MASKING     - +  

  .db  S.P.L0-130      ת אוזניותעוצמ .1.5

  Sec 80- 1/  קצב גירוי  .1.6

   מגבר                                   .2
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 נתונים טכניים
תכונה/ערך נדרש ע"י 

 בית החולים
 פירוט בדגם המוצע

  2  מס' ערוצים  .2.1

2.2. C.M.R.R    db100≥  

  ≤  MΩ 100 התנגדות כניסה     .2.3

  > dev  /1uV   רגישות כניסה .2.4

2.5. A/D  bit 16  

  mSec-  5-100 רוחב חלון  .2.6

2.7. IMPEDANCE   CHECK    

3.    

    מחשב .4

4.1. DESKTOP-  המחשב בהתאם לדרישות בית
 החולים, מצ"ב נספח. 

  

4.2.   RAM       GB 2≥  

4.3.    H.D 250 GB≥  

דיסק נפרד מהדיסק הראשי  GOHSTדיסק   .4.4
      הכולל תוכנת הפעלה, תוכנת המכשיר וכל 

 SET-UP-ה

250 GB≥  

  ≤21"  מסך דק  .4.5

   מדפסת צבעונית  .4.6

   

   תוכנות .5

  ≤20 קולי בדיקהופרוט

   תוצאת אוזן ימין על אוזן שמאל

    A/Bאפשרות 

יש לפרט את כל סוגי הבדיקות שהמכשיר סוגי הבדיקות: 
מסוגל לבצע. יש לציין במפורש את האופציות הכלולות 

במחיר המערכת. יש לציין מחיר לכל אופציה שאינה 
 .  4כלולה בטבלה מס' 

  

   כללי .6
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 נתונים טכניים
תכונה/ערך נדרש ע"י 

 בית החולים
 פירוט בדגם המוצע

  שנתיים   אחריות  .6.1

   עגלה למכשיר .6.2

     תוכנה רזרבית  .6.3

    ספר שרות .6.4

 אספקות .7

 אספקת חשמל .7.1

  220v 50Hz רשת החשמל .7.1.1

+ כבלי הארקה והשוואת  כבל כוח .7.1.2

 פוטנציאליים לפי הצורך. 
  32תקע ייצוק ע"פ ת"י 

 

  :(אביזרים,תוכנות וכדומה) דרישות אופציונאליות .4

 נתונים טכניים
 בדגם המוצע

 (קיים, לא קיים)
 מחיר ומטבע מק"ט ספק

      

     

     

 

 ):טיפול תקופתיאחזקה (חלקי חילוף ו .5

 פירוט נדרש פריטים נדרשים
תדירות 

 החלפה
מק"ט 

 ספק
 מטבעמחיר ו

טיפול תקופתי ע"פ  טיפול תקופתי
   הגדרות יצרן

 

 חלקים אחרים

במידה וקיימים 
חלקים אחרים יש 

תדירות  לציינם,
מחיר  החלפתם,

 ומטבע

  
 

 עלות שנת אחזקה ע"י הספק 

 שנים מתום האחריות) 7(עד 
   יש לציין מחיר ומטבע
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  :ואביזרים טבלת מתכלים .6
 (במידה וקיימים אביזרים נוספים, נא לציין בסוף הטבלה בשורות).  

 מחיר ומטבע  תדירות החלפה מק"ט ספק אביזרים ומתכלים נדרשים
    אלקטרודות .1

    כבל אלקטרודות .2

    סט אוזניות .3

4. INSERT PHONE    

5. BONE VIB.    

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     
 

 

 

 מפרט לאספקה עבור מכונה אחת: .7

 מחיר ומטבע כמות דרישות

  בהתאם למפרט הטכני -A.B.Rמכשיר  .1

 אופציות ומתכלים – מה כולל המכשיר בבירור יש לציין
1  

 להפעלה ראשונית ומלאהים הדרוש סטים מלאים של אביזרים 2עם הערה: המכשיר יסופק 

  

 כדלקמן:על המציע לעמוד בתקני בטיחות חשמל  .8

 
 

-IEC  –תקן בטיחות חשמלית  .7.1

 (על המציע לאשר כי קיים).60601-1

תקן בטיחות 
-IEC  –חשמלית 

על (60601-1
המציע לאשר כי 

 )קיים

 

תקן בינלאומי לתאימות  .7.2

 IEC-60601-1-2אלקטרומגנטית 

 (על המציע לאשר כי קיים).

תקן בינלאומי 
לתאימות 

אלקטרומגנטית 
IEC-60601-1-2 

לאשר כי על המציע (
 )קיים
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 לכבוד
 'גנספח                                                                                                                

 
 _________ שם הבנק:         
 _________ מס' טלפון:         
 _________ מס' פקס:          
 

 לכבוד
 משרד הבריאות/ –מדינת ישראל 

 ברזילי, אשקלוןהמרכז הרפואי ע"ש 
 
 
 

 ג.א.נ.,
 
 

 כתב ערבות
 
 

 ערבות מס' ____הנדון: 
 
 

 עשרת אלפיםש"ח (במלים:  6,000סכום עד סך לבקשת המזמין, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל 
שיהא ועד למדד  2017 אוגוסט שקלים). הסכום האמור לעיל צמוד למדד המחירים לצרכן ממדד

 במועד התשלום בפועל.
 

במכון השמיעה אם תדרשו מאת ______________ (להלן: החייב) בקשר להסכם מתן רשות 
יום מתאריך דרישתכם הראשונה  15, אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך ולממכר אביזרי שמיעה

י שיכולה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשה
 לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 
חודשים). דרישה על פי זו  12ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך __________ עד תאריך __________ (

  יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
 

 _______________________  :שם הבנק

 _______________________  :כתובתו

 _______________________ :מס' הבנק ומס' הסניף

 

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
 
 
 
 

_______________  _______________  _______________ 
 חתימה וחותמת       שם מלא                תאריך             
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 'דנספח                                                                                                                     
 
 

 
 

 אישור מורשי חתימה
 

 
 

אני, הח"מ, _________________, עו"ד/רו"ח, מרח' _________________, מאשר כי חתימתם 
וההסכם המוגשים במסגרת יחד / לחוד (מחק את המיותר) של ה"ה המפורטים להלן, על ההצעה 

וכן לממכר  להפעלת מכון שמיעה , בצירוף חותמת המציע מחייבת את המציע 21-2017-ק מכרז מס'
 . אביזרי שמיעה

 
 

 שם: ______________________ ת.ז.:_______________________
 

 שם: ______________________ ת.ז.:_______________________
 

 _______ ת.ז.:_______________________שם: _______________
 

 שם: ______________________ ת.ז.:_______________________
 
 
 

וכן, כי הינם מורשים מטעם חברת _________________ (שם המפעיל) לחתום על מסמכים אלה 
 בשם התאגיד, מכוח החלטת התאגיד כאמור, שנתקבלה כדין.

 
 
  
 
 
 
 
 

 __________________        ______________                    ________________ 
  תאריך                                      שם       חתימה  וחותמת     
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 'הנספח                                                                                                      

 
 

 אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים
 1976 -(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו 

 
 

 (א) לחוק. 2יש לצרף העתקי האישורים הנדרשים לפי סעיף 
 

 לנוחות, להלן נוסח הסעיף:
 
 

יבורי אלא " (א) לא יתקשר גוף ציבורי עם תושב ישראל בעסקה למכירת נכס או למתן שירות לגוף הצ
חשבון או -לאחר שהומצא למי שמייצג את הגוף הציבורי באותה עסקה אישור מפקיד מורשה, מרואה

 –מיועץ מס, או העתק ממנו, המעיד שאותו תושב 
 

 )   מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי הפקודה וחוק מס ערך מוסף או שהוא 1(
 פטור מלנהלם;

 
    )   נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס 2(

 ערך מוסף."
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 'ונספח                                                                                                    
 

 לשמירת סודיותהתחייבות 
 
 

  2017ביום ___________בחודש __________________________ שנערכה ונחתמה ב
 
 

 ____________________________על ידי  
 

 _____________________________    ת.ז.
 

 _____________________________כתובת                                    
 
 

 ומרכז רפואי ברזילי (להלן: "המרכז") מקבל את השירותים כהגדרתם להלן: הואיל
צוע השירותים אהיה חשוף לתוצאות בדיקות יוהנני מועסק בקשר למתן השירותים ומעצם ב והואיל

 . של מטופלים מטעם המרכז
 
 

 לפיכך הנני מתחייב כלפי המרכז כדלקמן:
 

 הגדרות .1
 

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
 

 עבור מטופלי המרכז הרפואי ברזילי. לתא שמיעה מכשור התאמת -"השירותים"
 

חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב  כל ידיעה, מסמך, תכתובת, -"מידע"
הקשור במתן השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך 

מור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית של שי
 ו/או מגנטית ו/או אחרת, הקשורים ו/או הנוגעים למתן השירותים.

 
 שמירת סודיות .2
 

הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או בהתייחס לשירותים בסודיות מוחלטת ולעשות בו 
לפגוע בכלליות האמור, שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים. למען הסר ספק, ומבלי 

 הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע.
 
 
 
 

 ולראיה באתי על החתום:
 

__________________ 
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 'ז נספח                                                                                                         

 
                                                                        

 
 תשקיף משתתף 

 
 על המשתתף במכרז למלא התשקיף בהתאם לפרטים שלהלן:

 
דפים אלה מיועדים לרישום נתוני מידע אותם מבקש המזמין לקבל מהמשתתף עם הצעתו במכרז 
 והמשתתף נדרש למלאם ולהגישם עם הצעתו (במידת הצורך ניתן להשלים פרטים במכתב לוואי):

 
 
 שם המציע: ________________________________________________________ .1
 
 ________________________________________ח.פ./ת.ז.:_________ .2
 
 כתובת המציע: ______________________________________________________ .3
 
 שמות הבעלים: _______________________ מס' ת.ז.: __________________ .4
 
 טלפון במשרד: ________________________ מס' פקס:____________________ 
 
ם וטלפון של מנהל/ת החברה/העסק: ש  

______________________________________ 
 
, מספר עובדים קבועים (שכירים) המועסקים ע"י החברה / המציע (במועד הגשת ההצעה) .5

 כולל קלינאי תקשורת:
 
  __________________________________________________________ 
 
 חתימה:מנהלים ובעלי זכויות  .6
 

 
 תפקיד

 
 מס' תעודת זהות

 
 שם משפחה

 
 שם פרטי

  
 

  

  
 

  

 

   

    
    
 לעיל נכונים ומלאים, במועד הגשת הצעתי. המצויניםהננו מצהירים, שכל הפרטים  .7
 
 
 
 
 
  __________________ 
 וחותמת חתימה   
          
   __________________ 
 ותפקידו שם החותם   
 
 
 
        __________________ 
  תאריך                                                                                          
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פרט את אופן ביצוע השירות המוצע על ידך שיענה על כל הדרישות המפורטות במסמכי             
 המכרז: 

 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 
 סיון :ינ .8
  
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 
 
 
 לקוחות נוכחיים ובעבר: .9
 
 מועד סיום.  מועד התחלה  סוג העבודה, שם המקום/החברה,  
 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
  

 חוות דעת על המציע.** המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות ללקוחות אלה על מנת לקבל 
 
 

והמלצות על המציע בהתייחס ללקוחות  שמות האנשים שניתן לקבל מהם חוות דעת
 המפורטים לעיל, כולל כתובת וטלפון:

 
 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 

 לעילהננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים וכי כל העובדים, הציוד וכו' המפורטים  .10
 עומדים לרשותנו לשם קיום התחייבויותינו אם נזכה במכרז.

 
  

 _____________תאריך ________________________ שם המציע             
 
  

 חתימה וחותמת _____________________.
 
 
 
 .          אני הח"מ עו"ד/רו"ח* ______________אשר כתובתי היא ______________8
 שהנני עו"ד/רו"ח של המציע, מאשר כי מסמך זה נחתם בפני ע"י ה"ה ________ 
 _____________, אשר חתימתם בצירוף חותמת המציע כפי שנעשו לעיל מחייבת  
 את המציע לכל דבר ועניין ולאמור במסמך זה. 
 
 (*מחק את המיותר) 
      
 

                                                     ___________          ________________ 
   / רו"ח*עו"ד                        
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