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נספח א' – מודעה לפרסום בעיתונות
מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית ועם משא ומתן מס'  - 251/הזמנת הצעות לרכש ,הספקה ומתן
אחריות ושירות לגלילי חמצן רפואי שונים
.1

כללית הנדסה רפואית בע"מ (להלן" :הנדסה רפואית") מזמינה בזאת הצעות מחיר לרכש,
הספקה ומתן אחריות ושירות לגלילי חמצן חדשים עם אורך תוקף בדיקה הידרוסטאטית בן 4
שנים לפחות מתאריך האספקה בפועל ,בגדלים שונים ,בעלי אישור מכון התקנים הישראלי
לעמידה בת"י ( 217בפרט חלקים  1-3ו )8-ובת"י  732והעומדים בכל דרישות משרד הבריאות
(לרבות כמפורט בנוהל G-01למערכות גזים רפואיים) (להלן ביחד" :הגלילים") ,והכל כמפורט
במסמכי המכרז.

.7

במסגרת המכרז ניתן להגיש הצעות מחיר ביחס לסוגי הגלילים הבאים ,כולם או חלקם:
 7.1קבוצה א' :גליל בנפח של כ 3-ליטר עשוי סגסוגת אלומיניום לפי והאפיון והמפרט שבנספח
ג'.
 7.7קבוצה ב' :גליל בנפח של כ 5-ליטר עשוי סגסוגת אלומיניום לפי והאפיון והמפרט שבנספח
ג'.
 7.3קבוצה ג' : :גליל בנפח של כ 11-ליטר עשוי סגסוגת אלומיניום לפי והאפיון והמפרט
שבנספח ג'.
 7.4קבוצה ד' : :גליל בנפח של כ 11-ליטר עשוי פלדה לפי והאפיון והמפרט שבנספח ג'.
 7.5קבוצה ה' :גליל בנפח של כ 77-ליטר עשוי סגסוגת אלומיניום לפי והאפיון והמפרט שבנספח
ג'.

.3

כל מציע רשאי להגיש הצעת מחיר עבור קבוצה אחת או יותר ,לפי שיקול דעתו.

.4

בכפוף לתנאים המפורטים בכתב ההזמנה ,הנדסה רפואית תבחר זוכה אחד עבור כל קבוצה (אין
מניעה כמובן שמציע פלוני יוכרז כזוכה עבור יותר מקבוצה אחת ,ובלבד שהצעתו בגין כל קבוצה,
בנפרד ,הייתה ההצעה הטובה ביותר).

.5

ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת והזמנת הגלילים תיעשה מעת לעת ,בהתאם לצורך ,על ידי
הנדסה רפואית .ההתקשרות הנה למשך תקופה בת  74חודשים ,כאשר להנדסה רפואית מוקנת
אופציה להארכת ההתקשרות ב 17 -חודשים נוספים.

.7

האמור במכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ואין בו כדי לגרוע מהתנאים
המפורטים במסמכי המכרז ,אלא להוסיף עליהם .במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז
לבין האמור במכתב זה ,יגברו מסמכי המכרז.

.2

על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות ,שהנן תמצית תנאי הסף להשתתפותו במכרז:

.8

2.1

בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו -
.1727

2.7

הגלילים המוצעים אושרו על ידי צוות מומחים של הנדסה רפואית וקיבלו ציון 'עובר'
בשלב הבדיקה המקצועית.

המציע יהיה אחראי לבדוק בעצמו את תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל מידע
רלבנטי אחר .להסרת ספק ,התנאים המפורטים במכתב זה כוללים תנאי סף להשתתפות במכרז
בלבד .אי עמידת המציע בתנאי הסף תביא לפסילת הצעתו .כל יתר התנאים והמסמכים
מפורטים בהרחבה בשאר מסמכי המכרז.
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-7.7

מודעה זו הנה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים
במסמכי המכרז ,אלא להוסיף עליהם .במקרה של סתירה בין האמור בשאר מסמכי המכרז לבין
האמור במודעה זו ,יגברו מסמכי המכרז.

 .11הנדסה רפואית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .הנדסה
רפואית רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לקבל את ההצעה כולה או חלקים ממנה או לממשה
בשלבים או לבטל את המכרז .בכלל זה ,הנדסה רפואית תהא רשאית לבחור יותר מזוכה אחד
במסגרת המכרז עבור כל רבוצה ולפצל את הזכייה בכל קבוצה בין מספר ספקים בהתאם לכלל
חלוקה שייקבע על ידה.
 .11מסמכי המכרז במלואם מפורסמים באתר האינטרנט של הנדסה רפואית .מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,מסמכי המכרז יומצאו לעיון לכל דורש בלא תשלום במשרדי הנדסה רפואית ,הכל
בהתאם להוראות כל דין.
 .17על כל מציע לשלם דמי ההשתתפות במכרז ,בסך של  0/2ש"ח .דמי ההשתתפות כאמור ישולמו
באמצעות שיק לפקודת כללית הנדסה רפואית בע"מ אשר יצורף להצעת המציע .סכום זה לא
יוחזר בשום מקרה.
 .13את ההצעות יש להגיש עד ליום ( 135215221/כולל) בשעה  ,17:11בהתאם לנוהל ולדרישות
המפורטים במסמכי המכרז.
כללית הנדסה רפואית
מודעה זו ,לצד כל יתר מסמכי המכרז ,מתפרסמת גם באתר הנדסה רפואית www.clallit-biomedical-engineering.com :
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נספח ב'
הנדון :מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית ועם משא ומתן מס'  - 251/הזמנת הצעות לרכש ,הספקה
ומתן אחריות ושירות לגלילי חמצן רפואי שונים
מבוא
.1

כללית הנדסה רפואית בע"מ (להלן" :הנדסה רפואית") מזמינה בזאת הצעות מחיר לרכש,
הספקה ומתן אחריות ושירות לגלילי חמצן חדשים עם אורך תוקף בדיקה הידרוסטאטית בן 4
שנים לפחות מתאריך האספקה בפועל ,בגדלים שונים ,בעלי אישור מכון התקנים הישראלי
לעמידה בת"י ( 217בפרט חלקים  1-3ו )8-ובת"י  732והעומדים בכל דרישות משרד הבריאות
(לרבות כמפורט בנוהל G-01למערכות גזים רפואיים) (להלן ביחד" :הגלילים") ,והכל כמפורט
במסמכי המכרז.

.7

במסגרת המכרז ניתן להגיש הצעות מחיר ביחס לסוגי הגלילים הבאים ,כולם או חלקם:
7.1

קבוצה א' :גליל בנפח של כ 3-ליטר עשוי סגסוגת אלומיניום לפי והאפיון והמפרט
שבנספח ג'.

7.7

קבוצה ב' :גליל בנפח של כ 5-ליטר עשוי סגסוגת אלומיניום לפי והאפיון והמפרט
שבנספח ג'.

7.3

קבוצה ג' : :גליל בנפח של כ 11-ליטר עשוי סגסוגת אלומיניום לפי והאפיון והמפרט
שבנספח ג'.

7.4

קבוצה ד' : :גליל בנפח של כ 11-ליטר עשוי סגסוגת פלדה לפי והאפיון והמפרט
שבנספח ג'.

7.5

קבוצה ה' :גליל בנפח של כ 77-ליטר עשוי סגסוגת אלומיניום לפי והאפיון והמפרט
שבנספח ג'.

.3

כל מציע רשאי להגיש הצעת מחיר עבור קבוצה אחת או יותר ,לפי שיקול דעתו.

.4

בכפוף לתנאים המפורטים בכתב ההזמנה ,הנדסה רפואית תבחר זוכה אחד עבור כל קבוצה
(אין מניעה כמובן שמציע פלוני יוכרז כזוכה עבור יותר מקבוצה אחת ,ובלבד שהצעתו בגין כל
קבוצה ,בנפרד ,הייתה ההצעה הטובה ביותר).

.5

הגלילים יסופקו להנדסה רפואית כשהם ריקים.

.7

אספקת הגלילים תיעשה למחסני הנדסה רפואית (ביהוד  /אור יהודה).

.2

ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת והזמנת הגלילים תיעשה מעת לעת ,בהתאם לצורך ,על ידי
הנדסה רפואית .למען הסר ספק ,מובהר ,כי הזמנה זו לקבלת הצעות מחיר מתייחסת להזמנת
מסגרת ולא לרכישה ספציפית של גלילים .על פי הזמנה זו ,מתחייב המציע לספק את הגלילים
בהתאם להזמנות שיימסרו לו מעת לעת על-ידי הנדסה רפואית בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט .הנדסה רפואית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לבחור יותר ממציע
אחד כזוכה במכרז עבור כל קבוצה ,והיא תוכל לבחור ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט
ובכפוף להוראות כל דין ,מאיזה מהמציעים יוזמנו על-ידה הגלילים מאותה הקבוצה ,כאשר
תנאי הרכישה יהיו בהתאם להצעת המחיר שהוגשה בהתאם למסמכי מכרז זה .מובהר
ומוסכם במפורש ,כי אין בהתקשרות מכח הזמנה זו כדי להקנות למציע בלעדיות כלשהי ,מכל
מין וסוג.
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.8

בהתאם לנתוני שנים קודמות ולהערכות ראשוניות ,הנדסה רפואית מבצעת מדי שנה רכש של
כמה אלפי גלילים בסך הכל (בחלוקה לגדלים השונים) :קבוצה א' (גליל בנפח של כ 3-ליטר) –
כמה מאות; קבוצה ב' (גליל בנפח של כ 5-ליטר) :כ 1,111-גלילים; קבוצות ג' ו-ד' (גליל בנפח
של כ 11-ליטר ,מסגסוגת אלומיניום או מפלדה) :כ 7,751-גלילים; קבוצה ה' (גליל בנפח של כ-
 77ליטר) :כ 151-גלילים .יודגש ,כי בעצם הצגת הערכה ראשונית זאת ,אין על מנת לחייב את
הנדסה רפואית לרכוש מהמציע כמות מסוימת או כמות כלשהי של גלילים (לרבות אם יוכרז
זוכה יחיד בהליך) ו/או כדי לחייב את הנדסה רפואית בכל התחייבות שהיא ו/או בכל צורה
שהיא .הנתונים כאמור ניתנים לצורכי התרשמות והערכה בלבד והם עשויים להשתנות מעת
לעת ,ובכלל זה באופן קיצוני ומהותי ,בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי והמוחלט של הנדסה
רפואית ,על פי צרכיה המשתנים ובהתאם להתקשרויות אותם היא תערוך (ככל שתערוך) עם
מוסדות בריאות ועם מחוזות שירותי בריאות כללית ,אם בכלל .לפיכך ,ולשם הדוגמא בלבד,
ייתכן ובמהלך תקופת ההתקשרות הנדסה רפואית לא תזמין כלל גלילים מקבוצה מסוימת.
המציעים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנדסה רפואית וכל מי מטעמה
בעניין זה על כל הקשור והכרוך בו.

.7

ההתקשרות הנה למשך תקופה בת  74חודשים ,כאשר להנדסה רפואית מוקנת אופציה
להארכת ההתקשרות ב 17 -חודשים נוספים.

.11

הנדסה רפואית תהא רשאית ,אך לא חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להזמין
מהספק במהלך תקופת ההתקשרות נשוא המכרז גלילים מסוגים ומגדלים נוספים ו/או
חדשים מעבר לאלו שהוצעו על ידי הספק במסגרת הצעתו (להלן" :הדגם הנוסף") ,וזאת ללא
צורך בהתקשרות נוספת עם הספק ובלבד שהדגם הנוסף יעמוד בדרישות הנדסה רפואית
(ובכלל זה ,ומבלי למצות ,קבלת אישור מאת צוות מומחים של הנדסה רפואית) .במקרה שבו
יתעורר הצורך בהזמנה כאמור ,הרי שקביעת מחירו של הדגם הנוסף תיעשה אך ורק על פי
הסכמה מראש ובכתב בין הצדדים .בכל מקרה ,אחוז ההנחה ממחיר המחירון הרשמי של
הספק שיינתן להנדסה רפואית בגין כל דגם נוסף יהא לכל הפחות זהה לאחוז ההנחה ממחיר
המחירון הרשמי של הספק שניתן להנדסה רפואית עבור הדגמים המנויים בהצעת הספק
ובמועד זכיית הספק במכרז .מובהר ומודגש ,כי הנדסה רפואית אינה מחויבת להזמין מאת
הספק דגמים נוספים כלשהם וכן כי היא תהא רשאית להתנות את הזמנתם של דגמים נוספים
על ידה בכך שמחירם יהא זהה למחיר הגלילים המוצעים כפי שנקבע במסגרת המכרז ועל פי
הצעתו האחרונה של הספק .בכל מקרה ,אין בהזמנת דגם חדש על מנת לגרוע מהתחייבותו של
המציע להמשיך ולהציע להנדסה רפואית ,במהלך כל תקופת ההתקשרות ,את הדגמים שהוצעו
על ידו במסגרת המכרז.

תנאים מקדמיים להגשת הצעות מחיר
.11

על כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות ,שהנן תנאי סף להשתתפותו במכרז:
11.1

בידי המציע אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס-הכנסה לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1727 -

11.7

הגלילים המוצעים אושרו על ידי צוות מומחים של הנדסה רפואית וקיבלו ציון 'עובר'
בשלב הבדיקה המקצועית.

הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף עלולה להיפסל ולא להיות מובאת לדיון ,והכל בכפוף ובהתאם
לזכויותיה של ועדת המכרזים כמפורט בכתב הזמנה זה.
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-5מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
.17

על המציע להגיש את המסמכים המפורטים להלן ,כחלק בלתי נפרד מהצעתו ,וזאת הן
להוכחת עמידתו בתנאי הסף והן כתנאי לעמידה ביתר תנאי המכרז.

.13

המסמכים הנדרשים להוכחת העמידה בתנאי הסף:
13.1

.14

אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס-הכנסה לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו – .1727

אישורים ומסמכים שיש לצרף להצעה  -כללי:

14.1

המחאה לפקודת כללית הנדסה רפואית בע"מ על סך של  ₪ 0/2לתשלום דמי
ההשתתפות במכרז.

14.7

נספחים א' ,ב'  -על המציע לצרף את מסמכי המכרז בשלמותם כשהם מלאים
וחתומים ,לרבות ההזמנה לרכישת מסמכי המכרז ופניה זו לקבלת הצעות.

14.3

על המציע לצרף אישור תקף נכון למועד הגשת ההצעה לפיו הגלילים המוצעים על ידי
המציע עומדים בתקנים כמפורט בנספח ג'.

14.4

נספח ג'  -אפיון ומפרט של הגלילים .נספח ג' כולל ,בין היתר ,הנחיות ודרישות כלליות
ואפיון ומפרט של הגלילים (להלן" :המפרט הטכני").
על המציע לצרף למפרט הטכני את התייחסותו המפורטת והעניינית לכל סעיפי
נספח זה .על ההתייחסות הנלווית להיות ממוספרת באופן זהה למספור סעיפי הנספח
כאמור ולהכיל את כל הפרטים הנדרשים בכל סעיף וסעיף (למשל :מענה על שאלות
המופיעות באפיון ומפרט של הגלילים ,צירוף תוכניות ,מפרטים או הצעות מחיר).
על המציע לחתום בכל עמוד של המפרט והאפיון של הגלילים וכן בסופו .כמו כן ,על
המציע לחתום בכל עמוד שצורף על ידו והמכיל התייחסות לאמור באפיון ומפרט של
הגלילים .בחתימתו ,מאשר המציע את הנתונים שנמסרו על ידו .חתימת המציע בסוף
המפרט והאפיון של הגלילים ,תהא מאומתת על ידי עו"ד.

14.5

נספח ד'  -טופס הצעת המחיר של המציע .הצעת המחיר מתייחסת לגלילים המוצעים
בשלמותם על כל מרכיביהם ,בהתאם לאפיון ולמפרט של הגלילים ולרבות כל הציוד,
ההתחייבויות ,האביזרים והשירותים הנלווים ,כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם
ההתקשרות (נספח ו') על נספחיו.
הצעת המחיר תכלול אחריות מלאה וכוללת של המציע לגלילים והכול כמפורט בפניה
זו וביתר מסמכי המכרז.

14.7

נספח ה'  -אישור והסכמת המציע לכל האמור בהזמנה זו ובמסמכים הנלווים לה
והתחייבות המציע לפעול בהתאם.

14.2

נספח ו'  -הסכם ההתקשרות חתום.

14.8

נספח ז' – תצהיר בדבר אי תיאום מכרז.

14.7

נספח ח' – אישור תשלום התמורה בעד השתתפות במכרז.

 14.11על המציע לצרף מפרטים טכניים ,מאת היצרן של הגלילים המוצעים על כל רכיביהם.
 14.11ככל שהמציע אינו היצרן של הגלילים :על המציע לצרף להצעתו אישור עדכני מיצרן
הגלילים ,לפיו המציע הנו סוכן או מפיץ או יבואן מורשה בישראל של היצרן ,נכון
ליום הגשת הצעת המציע.
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-7 14.17על המציע לצרף את כל יתר הפרטים ,ההתחייבויות ,האישורים ,המסמכים והנתונים
המפורטים והנדרשים על פי האפיון והמפרט של הגלילים על כל חלקיו (נספח ג' על כל
חלקיו).
.15

הנדסה רפואית תהיה רשאית לפסול הצעה אשר לא צורפו אליה כל המסמכים הנזכרים לעיל.
על אף האמור לעיל ,הנדסה רפואית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך כלשהו ,לרבות אישור הנדרש על פי תנאי
מכרז זה ,להשלים את המצאת הנ"ל להנדסה רפואית ,תוך פרק זמן שיקבע על ידה.

פרק ד' – שלבי המכרז
.17

שלב א' – שלב קבלת ההצעות :בשלב זה תבדוק הנדסה רפואית את עמידת המציעים בתנאים
המקדמיים להגשת הצעות מחיר כמפורט לעיל .רק ההצעות שתעמודנה בתנאים אלה תעבורנה
לשלב ב'.

.12

שלב ב' – שלב הבדיקה המקצועית :בשלב זה תבחן התאמת הגלילים נשוא כל הצעה
לביצועים ולספציפיקציות כמפורט על ידי יצרן הגלילים ותיבדק התאמת הגלילים לדרישות
האפיון והמפרט הטכני של הגלילים .הבדיקה תתבצע במעבדות הנדסה רפואית (או במעבדה
חיצונית – לפי בחירת הנדסה רפואית) באמצעות מכשירי בדיקה מכוילים ועל ידי צוות
מומחים .בתום הבדיקה המקצועית במעבדות הנדסה רפואית ,צוות המומחים יגיש לועדת
המכרזים דו"ח בדיקה טכני ובו המלצה לגבי כל סוג גלילים נבדק (קרי ,האם הוא זכאי לציון
'עובר' ,או לא) .הנדסה רפואית תהא רשאית לקבוע ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,הן
את מועד התחלתה של הבדיקה המקצועית ,הן את משכה והן את מועד סיומה.

.18

לצורך ביצוע הבדיקה המקצועית ,כל מציע יספק להנדסה רפואית ,במועד שיקבע על ידי
הנדסה רפואית ,גליל ריק אחד מכל דגם שהוצע במסגרת הצעתו (להלן" :הגליל לבדיקה").
הספקת הגליל לבדיקה על ידי כל מציע ל צורך הבדיקה המקצועית תעשה לכל דבר ועניין על
חשבונו הבלעדי של המציע .בכל מקרה ,אף אחד מן המציעים לא יהיה זכאי לכל תמורה
שהיא ,מכל מין וסוג שהוא ,לרבות החזר הוצאות ,בגין השתתפותו בבדיקה המקצועית.

.17

במסגרת שלב זה ,הנדסה רפואית שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציעים מסמכים,
פרטים והבהרות ,וכן לקיים כל בדיקה בקשר לגליל לבדיקה ו/או לנתונים המצוינים בחלקים
הטכניים-מקצועיים בהצעות המציעים.

.71

אין בהספקת הגליל לדוגמא במסגרת שלב זה כדי לחייב את הנדסה רפואית ו/או מי מטעמה
להתקשר עם המציע על תנאי בכל דרך ו/או אופן ,וכי אין בהספקה כאמור כדי להוות מצג
כלשהו על ידי הנדסה רפואית ו/או מי מטעמה באשר לכוונתם להתקשר ו/או לא להתקשר עם
המציע בהסכם .כל מציע מצהיר כי אין הוא מסתמך על הספקת הגליל לבדיקה במסגרת שלב
זה ,בכל נסיבות ,כמצג מצד הנדסה רפואית ו/או מי מטעמה אשר יש בו על מנת להעיד על
כוונתם להתקשר או שלא להתקשר עימו בהסכם כאמור.

.71

המציע נושא בכל האחריות לכל נזק שייגרם להנדסה רפואית ו/או לכל גורם שהוא בקשר עם
הגליל לבדיקה ו/או הספקתו ו/או השימוש בו במסגרת שלב זה ולאחריו .בכלל זה ,מתחייב
המציע על תנאי כי יהיה ,במהלך כל תקופת ביצוע הבדיקה המקצועית ,בעל פוליסת ביטוח
מעבידים ,צד ג' ,ביטוח מוצר וביטוח אחריות מקצועית ,אשר יבטחו את הספקת הגליל
לבדיקה על ידו במסגרת שלב זה ,והכול על חשבונו הבלעדי של המציע ומבלי ליצור כל חבות
בעניין זה על הנדסה רפואית ו/או על מי מטעמה.

.77

המציעים מתחייבים ,בהגשת הצעותיהם ,לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם הנדסה רפואית
ו/או הממונים מטעמה שיבצעו את הבדיקה המקצועית נשוא שלב זה ובכלל זאת למסור להם
כל ציוד ו/או מסמך ,אשר יידרש על ידם .הנדסה רפואית תהיה רשאית לפסול הצעה של מציע
שלדעתה אינו משתף פעולה באופן מלא עם מומחים כאמור.
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לצורך בחינת ובדיקת כל בקשה ,תהא הנדסה רפואית רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי,
לבקש הבהרות בכתב ו/או לקיים פגישות הבהרה עם כל פונה שתבחר (לרבות אנשי קשר
הנזכרים בבקשת הפונה) וכן להתיר כל תיקון או שינוי של הבקשה בכל מועד שתמצא לנכון.

.74

כאמור לעיל ,בחינת ובדיקת כל דגם של גליל לבדיקה במסגרת שלב זה תהיה באמצעות מתן
ציון 'עובר' או 'לא עובר' .בכפוף לאמור להלן ,החליטה ועדת המכרזים על סמך דו"ח הבדיקה
הטכני כי הגלילים המוצעים נשוא הצעה אלמונית אינם זכאים לציון 'עובר' (כלומר ,זכאים
לציון 'לא עובר') ,תהא היא רשאית ,אך לא חייבת ,בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ,להודיע
למציע על פסילת הצעתו וזאת מבלי שלמציע תהא זכות כלשהי לערער או להתנגד לכך .כל יתר
המציעים מוותרים בזה על כל זכות ערעור או התנגדות בקשר עם החלטת ועדת המכרזים
במקרה כאמור.

.75

על אף כל האמור לעיל ,מובהר כי הנדסה רפואית תהא רשאית  -על פי שיקול דעתה הבלעדי –
להתנות את אישורם של גלילים מוצעים מסוג פלוני כזכאים לציון "עובר" בתנאים כפי
שייקבעו על ידה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .התנתה הנדסה רפואית את אישורם של
גלילים מוצעים מסוג פלוני כזכאים לציון "עובר" בעריכת שינויים ו/או התאמות ,המציע יבצע
את כל השינויים ו/או ההתאמות כאמור לעיל במועד עליו תורה הנדסה רפואית .לאחר מכן,
תהא הנדסה רפואית רשאית ,אך לא חייבת ,לערוך בחינה ובדיקה חוזרת לגלילים המוצעים
מסוג פלוני .החליטה הנדסה רפואית לאחר עריכת בחינה ובדיקה חוזרת (או ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט ,לאחר עריכת יותר מבחינה ובדיקה חוזרת אחת) כי הגלילים המוצעים
מסוג פלוני עדיין אינם זכאים לציון "עובר" ,תהא היא רשאית ,אך לא חייבת ,בהתאם לשיקול
דעתה המקצועי ,להודיע למציע על פסילת הצעתו וזאת מבלי שלמציע תהא זכות כלשהי
לערער או להתנגד לכך .כל יתר המציעים מוותרים בזה על כל זכות ערעור או התנגדות בקשר
עם החלטת ועדת המכרזים במקרה כאמור.

.77

שלב ג' – שלב המשא ומתן :בשלב זה תנהל הנדסה רפואית מו"מ (לרבות באמצעות הליך
התמחרות מקוון ככל שועדת המכרזים תבחר בכך) עם המציעים שהצעתם העפילה לשלב זה,
בהתאם לנוהל ולכללים המפורטים בכתב הזמנה זה .הנדסה רפואית תהיה רשאית (אך לא
חייבת) לקבוע ,שמציע שהצעת המחיר שלו הייתה הגבוהה ביותר ,לא ייטול חלק בשלב זה.
המשא ומתן יהא כולל ,לא יתמקד אך ורק בהצעות המחיר ,ויוכל להתייחס למכלול היבטים
הרלבנטיים לבחירת המציע הזוכה (או והמציעים הזוכים).

.72

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,וועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות ומודיעה בזאת
לכל המציעים ,כי בנסיבות מסוימות ייתכן כי יתקיימו שלבים נוספים להליך הבחירה של
ההצעה הזוכה .ההחלטה לבצע שלבים נוספים תתקבל על ידי וועדת המכרזים ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,במידה וועדת המכרזים תחליט כי נשוא המכרז ו/או טובת הציבור ו/או טובת
הליך המכרז מצריכים ביצוע שלבים נוספים כאמור.

עריכת ההצעה והגשתה
.78

ההצעה תוגש רק על גבי מסמכי המכרז ,למעט מקום בו צוין במפורש אחרת.

.77

המציע ימלא בדייקנות כל סעיף הטעון השלמה במסמכי המכרז ,בהתאם להוראות ,לתנאים,
למבנה ולפירוט שבכל סעיף ,לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות.

.31

לא נקב המציע במחיר של פריט כלשהו לצדו של אותו פריט ,רשאית הנדסה רפואית ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
31.1

לראות את מחירו של הפריט הנדון ,ככלול במחירם של כל הפריטים האחרים
ומחובתו של המציע יהיה לבצע את האמור בפריט הנדון ,ללא תשלום כלשהו מצידה
של הנדסה רפואית.
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להשלים ולקבוע את מחירו של הפריט הנדון בהתאם למחיר שננקב לגבי פריטים
מקבילים בפרק אחר כלשהו ומחובתו של המציע יהיה לבצע את האמור בפריט הנדון
בהתאם למחיר שנקבע.

.31

נקב המציע ביחס לאותו פריט ,במקומות שונים בהצעתו ,מחירים שונים ,תהיה הנדסה
רפואית רשאית לקבוע את מחירו של אותו פריט בהתאם למחיר הנמוך אשר ננקב על ידי
המציע .מחיר זה יחייב את המציע לכל דבר ועניין וקביעת הנדסה רפואית בעניין זה תהיה
סופית ובלתי ניתנת לערעור.

.37

המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ,להוסיף עליהם או למחוק מהם ,להסתייג או
לשנות מן האמור במסמכי המכרז או להתנות עליהם ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי
ובין בכל דרך אחרת שהיא.

.33

כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם בין ע"י תוספת בגוף המסמכים
ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה (ואם ההצעה תזכה
 בהתקשרות בין הצדדים) כאילו לא נכתבו ואף עלולים לגרום לפסילתה של ההצעה עפ"ישיקול דעת הנדסה רפואית.

.34

המציע יגיש את הצעתו ,על כל צרופותיה ונספחיה ,ב 2 -העתקים (חתומים במקור) .עותקי
ההצעה יוגשו כשהם מלאים כראוי ונושאים את החותמת הרשמית של המציע וחתימתו של
המציע (באמצעות מורשי החתימה מטעמו) בכל עמוד ועמוד ,לרבות בהסכם ההתקשרות
ובמפרטים .חתימת המציע תהיה מאומתת בידי עו"ד במקומות המיועדים לכך .כמו כן ,ומבלי
לגרו ע מכלליות האמור לעיל ,המציע יגיש את הצעתו ,על כל צרופותיה ונספחיה ,גם בעותק
דיגיטאלי ,על גבי מדיה מגנטית ( DVD/CDאו  .)Disk On Keyבמקרה של סתירה בין
מסמכים ,הנוסח המחייב של ההצעה הוא הנוסח החתום (במקור).

.35

ההצעה תוגש במעטפה סגורה ואטומה עליה ירשם "מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית ועם
משא ומתן מס'  - 251/הזמנת הצעות מחיר לרכש ,הספקה ומתן אחריות ושירות לגלילי
חמצן רפואי שונים" ,בלבד .על המעטפה לא יופיע כל סימן מזהה של המציע.

.37

בתוך כל מעטפה יהיו ( 2שתי) מעטפות נפרדות ,סגורות ואטומות ,כמפורט להלן:
37.1

מעטפה מס'  :1הצעת המחיר (במסגרת מעטפה זו יוגש נספח ד' בלבד).

37.7

מעטפה מס'  :7במסגרת מעטפה זו יוגשו כל מסמכי המכרז (למעט הצעת המחיר) וכן כל
יתר המסמכים אותם נדרש המציע לצרף להצעתו.

.32

המעטפה תופקד בתיבה המיועדות לכך במשרדי הנדסה רפואית ברח' יוני נתניהו  1ג' ,קומה 7
אור יהודה ,לא יאוחר מיום  135215221/בשעה ( 12:22להלן" :המועד האחרון להגשת
ההצעות") .אין לשלוח את ההצעות בדואר .לא תתקבל הצעה שהופקדה בתיבת המכרזים
לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.

.38

הנדסה רפואית רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת
ההצעות בכל עת לפני פתיחת ההצעות.

.37

ההצעה תהיה תקפה למשך תקופה של  171יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות או עד
לקיבולה על ידי הנדסה רפואית ,לפי המוקדם .לפי בקשת הנדסה רפואית ,בכתב ,יאריך
המציע את תוקף הצעתו ,עד לקבלת החלטה סופית על זכייה במכרז זה .לא האריך המציע את
הצעתו בתוך ( 2שבעה) ימי עסקים מהמועד שהתבקש לעשות כן ,תפסל הצעתו והוא לא
ישתתף בהמשך המכרז ,בלי שתוקנה לו זכות או תהיה לו טענה כלשהי כלפי הנדסה רפואית.
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.41

הנדסה רפואית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,והיא
רשאית ,אך לא חייבת ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לפצל את הזכייה במכרז בין מספר ספקים,
לקבל את ההצעה כולה או חלקים ממנה ו/או לממשה בשלבים או לבטל את המכרז.

.41

הנדסה רפואית תהא רשאית להתקשר בהסכם להספקת הגלילים ,עם כל מציע שתבחר לפי
שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג ובתנאים הקבועים במכרז זה .מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,הנדסה רפואית תהיה רשאית להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג
שלא לקבל הצעה כלשהי בכפוף לאמור בתנאי מכרז זה ,או שלא לקבל אף הצעה ,או לבטל
מכרז זה והכל בהתאם להוראות מכרז זה ובכפוף להוראות כל דין.

.47

אין לראות בהזמנה זו להציע הצעות או בהגשת ההצעה או בקיום מו"מ עם המציע משום
התחייבות מצד הנדסה רפואית להזמין ציוד כלשהו או להתקשר עם המציע בכל דרך שהיא,
ורק הוצאת הזמנה בכתב להספקת הגלילים לאחר זכיית המציע היא שתחייב את הנדסה
רפואית.

.43

הנדסה רפואית תהיה רשאית לנהל במסגרת המכרז משא ומתן (לרבות באמצעות הליך
התמחרות מקוון ככל שועדת המכרזים תבחר בכך) עם המציעים שהצעותיהם תמצאנה
מתאימות ,כולם או חלקם ,בהתאם לשיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון ,לרבות על דרך של
התמחרות הכוללת סבב אחד או מספר רב יותר של סבבים ,ובכלל זה במסגרת של משא ומתן
מצומצם ) ,(Shortlistהצעות מתוקנות/משופרות ) (Re-Bidאו הצעות משופרות (Best and
) ,Finalהכל כפי שיוחלט על ידי ועדת המכרזים ו/או על ידי צוות המשא ומתן מטעמה ,כאמור
להלן ,ובכפוף להוראות כל דין.

.44

ועדת המכרזים תהא רשאית למנות ועדה מיוחדת לצורך ניהול משא ומתן עם המציעים
במסגרת שלב ג' של המכרז .ועדת המכרזים תקבע מי מבין חבריה יהיו חברים בועדת המשא
ומתן ,וכן תוכל לקבוע שגם אחרים ,שאינם חברים בועדת המכרזים ואשר לפי שיקול דעתה
יכולים לסייע בניהול המשא ומתן ,יהיו חברים בועדת המשא ומתן .ועדת המשא ומתן תפעל
בכפיפות לועדת המכרזים ובהתאם להנחיותיה.

.45

הנדסה רפואית תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להביא בפני המציעים
פרטים בדבר ההצעות השונות אשר הובאו בפניה ,כולן או חלקן ,והכל בכפוף להוראות כל דין.

.47

לא יהיה בניהול משא ומתן לקבלת הצעות משופרות כדי לגרוע מתוקפה של הצעת מחיר
שהוגשה לפני ניהול משא ומתן כאמור.

.42

הנדסה רפואית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,בסיומו של כל סבב התמחרות ,להודיע למי מבין
המציעים השונים כי היה והוא לא ישווה בתוך פרק זמן סביר שיקבע על ידה את הצעתו
להצעות אחרות אשר נתקבלו בידי הנדסה רפואית במסגרת שלב ג' של המכרז ,אזי הוא לא
יורשה ליטול חלק בכל סבב התמחרות נוסף ,אם וככל שייערך.

.48

הנדסה רפואית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לקבוע תנאים למעבר מסבב התמחרות אחד
למשנהו במסגרת שלב המשא ומתן של המכרז .מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי למצות,
תוכל הנדסה רפואית לקבוע ,כי רק מספר מסוים של מציעים שהצעותיהם תהינה הטובות
ביותר יעלה לסבב הבא; כי הצעות שאינן עונות על דרישות כלשהן ,לא תעלנה לשלב הבא;
וכיוצ"ב .קביעת תנאי מעבר כאמור תיעשה מראש ,באופן שוויוני ,ותימסר לכל מי שבאותו
שלב יהיה זכאי להגיש הצעה למעט אם תקבע ועדת המכרזים ,כי מסירת תנאי המעבר עלולה
לפגוע באפשרותה של הנדסה רפואית לקבל את ההצעה הטובה ביותר.

.47

הנדסה רפואית רשאית לבחור שני מציעים (או יותר) ,אשר הצעותיהם נמצאו כמתאימות
ביותר ,ולנהל משא ומתן עם מציעים אלו בלבד.
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לאור מורכבותן של הגלילים נשוא המכרז ,נכללו בהזמנה זו תהליכים מיוחדים כמפורט בה.
תהליכים אלה מחייבים מעצם מהותם מגעים ישירים בין הנדסה רפואית לבין כל אחד
מהמציעים בנפרד בנושאים הרלבנטיים אליו .בהגשת ההצעות יראו את המציע כמסכים
מראש להכללתם של תהליכים אלה בהליך המכרזי .מציע לא יעלה כל טענה כנגד קיומם של
מגעים אלה עם מי מהמציעים ו\או כנגד תוכנם.

.51

הנדסה רפואית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,בכל שלב של הליכי המכרז ,לבטל דרישות ו/או
תנאים (למעט תנאי סף) שנכללו במסמכי המכרז ,אם תסבור ,לפי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט וללא חובת הנמקה ,שהדבר עשוי לסייע בניהול יעיל של המכרז ו/או בבחירה של
הצעה שתעניק לה את מירב היתרונות .ביטול תנאים כאמור ייעשה באופן שיחול על כל מי
שבאותו שלב יהיה זכאי להגיש הצעה או שיהיה חלק מן המתמודדים באותו השלב של המכרז,
והודעה על כך תימסר לכל אותם גורמים.

.57

הנדסה רפואית שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציעים השלמת מסמכים ,פרטים
והבהרות ,וכן לקיים כל בדיקה בקשר לגלילים ו/או לנתונים המצוינים בהצעתם.

.53

הנדסה רפואית תפסול מועמדותו של מציע אשר לא עמד בתנאי-הסף המוקדמים ,כפי שפורטו
לעיל .כמו כן ,הנדסה רפואית רשאית לפסול מועמדות מציע אשר לא צירף להצעתו את
המסמכים שנדרשו ,כולם או חלקם ,כשהם מלאים וחתומים כנדרש.

.54

הנדסה רפואית שומרת לעצמה את הזכות להכין אמדן מוקדם של שווי ההתקשרות נשוא
מכרז זה תוך התייעצות עם היחידה המזמינה ובדיקת השווקים הרלוונטיים .בהתאם לנהליה,
הנדסה רפואית תהא רשאית ,אך לא חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול הצעת מחיר
אשר תחרוג מהאומדן כאמור בשיעור ניכר ,כלפי מעלה או כלפי מטה ,אם הסטייה אינה
סבירה לדעתה ,וכן לפסול את המכרז כולו היה ויותר מהצעת מחיר אחת אשר תתקבל
במסגרתו תחרוג בשיעור ניכר ,כלפי מעלה או כלפי מטה ,מן האומדן.

.55

המציע מצהיר ומתחייב בזאת ,כי הוא בעל כל האמצעים ,הידע ,הניסיון והמקצועיות
הדרושים לצורך הספקת הגלילים וקיום מלוא מחויבויותיו על פי מסמכי המכרז ,באיכות
וטיב מעולים.

.57

המציע יישא באחריות לכל נזק שייגרם להנדסה רפואית  -אם ייגרם  -כתוצאה מהכללת פרט
שאינו נכון ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצעתו.

.52

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ,ותנאי ההתקשרות ,וכל מידע רלבנטי הקשור
למכרז ,לרבות הדינים הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים ולפרטים כאמור
ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה.

.58

הצעת המחיר ,יחד עם נוסח הזמנה זו על נספחיה ,מהווה "הצעה בלתי חוזרת" מאת המציע
אל הנדסה רפואית ,כמשמעותה בחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג  ,1723 -המחייבת את
המציע וניתנת לקיבול על-ידי הנדסה רפואית בכל עת ,ובכפוף להוראות מכרז זה.

.57

הזמנה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי ההצעה ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים
במסמכי ההצעה ,אלא להוסיף עליהם.

.71

לבית המשפט המוסמך עניינית אשר מקום מושבו בעיר תל אביב  -יפו ,תהא הסמכות
המקומית הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע למכרז זה או הנובע ממנו ,והמציעים
מוותרים מראש על זכותם לפנות לכל בית משפט אחר אשר מקום מושבו איננו בעיר תל-אביב.
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.71

הודיעה הנדסה רפואית למי מהמציעים על קבלת הצעתו ובמסגרת המו"מ שהתקיים נעשו
שינויים מוסכמים בהסכם ההתקשרות ,תמציא הנדסה רפואית לאותו מציע ,יחד עם הודעתה
על זכייתו ,שלושה העתקים מההסכם המתוקן .הזוכה יהיה חייב ,תוך ( 2שבעה) ימים מעת
שתימסר לו הודעה בכתב על קבלת הצעתו ,לחתום על שלושת עותקי ההסכם על כל חלקיהם
ונספחיהם כאמור לעיל ,בכל עמוד ,ולאשר את חתימתו במקומות המיועדים לכך באמצעות
עו"ד.

.77

היה והמציע לא יחזיר את ההסכם על כל חלקיו ונספחיו להנדסה רפואית כשהם חתומים על
ידו ,והכל כמפורט לעיל ,תוך ( 2שבעה) ימים מעת מסירת הודעת הנדסה רפואית על זכייתו,
תהא הנדסה רפואית רשאית ,לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,לפעול בהתאם לחלופות
להלן:
77.1

לבטל לאלתר את קבלת הצעתו של המציע ולפנות לכל מציע אחר ,וזאת בלי שלמציע
תהא זכות כלשהי לערער או להתנגד לכך והמציע מוותר בזה על כל זכות ערעור או
התנגדות כאמור ,וזאת בלי לגרוע מכל סעד או זכות נוספים הנתונים להנדסה רפואית
על-פי דין.

77.7

לחילופין ,תוכל הנדסה רפואית לאכוף את הצעת המציע ולצורך כך לעשות שימוש
בהסכמים החתומים שנמסרו על-ידו ,ולהשלים כל פרט או נתון בהסכם החתום,
בהתאם למפורט בהצעתו של המציע.

התקשרות עם המציע השני (או השלישי – לפי העניין) במדרג ההצעות
.73

מבלי לגרוע מזכויותיה על פי הוראות כל דין ,הנדסה רפואית שומרת לעצמה את הזכות לפנות
בכל שלב למציע השני (או השלישי – לפי העניין) במדרג ההצעות על מנת שיספק את הגלילים
על פי הצעתו וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר (או על זוכים אחרים) ,כל אימת שהזוכה
הראשון (ו/או השני ,לפי העניין) אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז.

.74

למציע שידורג שני (או השלישי – לי העניין) תהא שהות של  2ימים להודיע להנדסה רפואית על
קבל ת פנייתו כאמור לעיל .לא עשה כן המציע שידורג שני או שהשיב בשלילה ,תהא רשאית
הנדסה רפואית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וככל שתחפוץ בכך ,לחזור ולפנות למציע
שידורג שלישי (או רביעי – לפי העניין) וכך הלאה.

פרסום פרטי ההצעה
.75

מציע שיבקש לעיין בפרוטוקולים של ועדת המכרזים או במסמך אחר ,יהיה רשאי לפנות
להנדסה רפואית בכתב בתוך  31יום ממועד קביעת ההצעה הזוכה ולבקש לעיין בהחלטה
הסופית של ועדת המכרזים ,בנימוקי הועדה ובהצעת הזוכה במכרז ,למעט בחלקים של
ההחלטה או ההצעה אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד
מקצועי של הנדסה רפואית או של המציע שהצעתו נבחרה .לבקשה לעיון כאמור יצורף שיק
בנקאי לפקודת "כללית הנדסה רפואית" בסך  511ש"ח ,לכיסוי הוצאות הנדסה רפואית בקשר
עם מתן זכות העיון כאמור.

.77

הנדסה רפואית עשויה להתחיל ביישום ההתקשרות נושא המכרז מיד בסמוך לחתימת הסכם
ההתקשרות ועל כן לא תשמע טענה ,כי לא ניתנה למשתתף שהצעתו לא נבחרה שהות מספקת
לעיין במסמכים בהם ביקש לעיין בקשר עם המכרז.

.72

הצעת המציע תיחשב ככזו שאין בה כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער לכך כי אם
יקבע כזוכה עשויה הצעתו לעמוד לעיונם של כל המשתתפים במכרז.
11
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רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי ,יציין בדף
נפרד את החלקים כאמור תוך מתן נימוקים לטענתו זו.

.77

ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים מהצעת הזוכה של סוד מסחרי או סוד מקצועי
נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של הנדסה רפואית והחלטתה תהיה
סופית ומחייבת את המציע ואת יתר המשתתפים במכרז ,לכל דבר ועניין.

שאלות לגבי המכרז
.21

שאלות ובירורים לגבי המכרז ניתן להעביר להנדסה רפואית באמצעות דואר אלקטרוני,
שכתובתו  shoshiya@clalit.org.ilעבור "מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית ועם משא ומתן
מס'  - 251/לרכש ,הספקה ומתן אחריות ושירות לגלילי חמצן רפואי שונים" ,וזאת עד ליום
( 2/5215221/יש לאשר את קבלת הדוא"ל לאחר שליחתו בטלפון מס' .)03-5389536

.21

הפונים נדרשים לערוך את שאלותיהם בטבלה מסודרת ,הערוכה במבנה כמפורט להלן:

מס"ד

פרק

מס' סעיף

פרוט השאלה

מס' סידורי של
השאלה

שם פרק/נספח

מס' סעיף
בפרק/נספח

פירוט השאלה
בלשון בהירה
בשפה העברית

.27

הנדסה רפואית אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק
מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות .התשובות לשאלות יישלחו על-ידי
הנדסה רפואית באמצעות פקסימיליה או בדואר רשום .התשובות יישלחו לכלל משתתפי
המכרז .משלוח התשובות על-ידי הנדסה רפואית באמצעות פקסימיליה או בדואר רשום
בהתאם לאמור לעיל ,ייחשב כמסירה למשתתף והוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה
כי לא קיבל תשובות לשאלות ,וכי אחרים קיבלו תשובות.

.23

הנדסה רפואית תהיה רשאית לשנות את נוסח המכרז לרבות איזה מנספחיו ,ואזי הנוסח
החדש הוא שיחייב .אין באמור לעיל בכדי לחייב את הנדסה רפואית להסכים להסתייגויות
כלשהן אשר נכללו בשאלות המציעים ו/או להסכים לביצוע שינוי זה או אחר.

כללית הנדסה רפואית
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נספח ג'

הנדון :אפיון ומפרט של הגלילים
כללי:
.1

נספח ג' מחולק לשני חלקים:
חלק א'  -הנחיות ודרישות כלליות.
חלק ב' – אפיון ומפרט של הגלילים.

.2

האפיון והמפרט של הגלילים (נספח ג' על כל חלקיו) הינם האפיון והמפרט המומלץ
והמועדף על ידי הנדסה רפואית .על המציע לציין כל חריגה של הגלילים המוצעים
מאפיון ומפרט זה  ,אם בכלל .לא ציין המציע כל חריגה כאמור ,ייחשב הדבר ,לעניין
חיובי המציע על פי מסמכי המכרז ,כאילו הגלילים המוצעים על ידו עומדים באופן מלא
ומדויק באפיון ובמפרט של הגלילים.

.3

אם הצעה כלשהי תחרוג באופן מהותי מהאפיון ומהמפרט של הגלילים ,תהיה הנדסה
רפואית רשאית (אך לא חייבת) להודיע על כך לאותו מציע ,ולאפשר לו לתקן את הצעתו
(בעניין זה בלבד) .הצעה שלא תתוקן באופן שתעלה בקנה אחד עם האפיון והמפרט של
הגלילים  -תיפסל .משך הזמן לתיקון ההצעה יקבע על ידי הנדסה רפואית ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט ,ולמציע לא תהיה כל תביעה או טענה כלפי הנדסה רפואית
בעניין זה .מובהר במפורש ,כי בקביעת משך הזמן לתיקון ההצעה יכול ויובאו בחשבון
שיקולים שונים ,ואפשר שמשך הזמן לתיקון יהיה קצר.

.4

אם הצעה כלשהי תחרוג מהאפיון ומהמפרט של הגלילים ,באופן שלדעת הנדסה רפואית
אינו מהותי (כך למשל ,במסגרת ההצעה נזכר ציוד מסוים שהינו שווה ערך לדעת הנדסה
רפואית לציוד הנזכר באפיון ומהמפרט של הגלילים; כך למשל ,במסגרת ההצעה נזכר
ציוד שהינו בעל תכונות אחרות ,חלק טובות יותר וחלק טובות פחות לפי דעת הנדסה
רפואית ; כך למשל ,במסגרת ההצעה נזכר פתרון שהינו מעט שונה מן הפתרון המצוין
באפיון ומהמפרט של הגלילים אך שווה ערך ומקביל מבחינה מקצועית) ,תהיה הנדסה
רפואית רשאית (אך לא חייבת) להתיר את הסטייה ולאשרה לפי שיקול דעתה המקצועי
והמוחלט .קביעתה המקצועית של הנדסה רפואית בעניינים כאמור תחייב את כל
המציעים ללא כל זכות השגה או ערעור .המציעים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כלפי הנדסה רפואית בקשר עם האמור לעיל ,על כל הכרוך והקשור בו.

.5

על המציע לצרף להצעתו התייחסות נפרדת ומפורטת ,בכתב ,לכל סעיפי נספח ג' זה על
כל חלקיו .על המציע להתייחס באופן ענייני לאמור בכל סעיפי נספח ג' זה ולהשיב
בהתאם (למשל :לצרף מפרטים ,התחייבויות ,הסברים וכיו"ב על פי המבוקש בכל סעיף).

.6

על המציע למספר את הסעיפים אשר בהתייחסותו כאמור ,באופן התואם את מספור
הסעיפים בנספח זה ,ולהגישה בשלושה עותקים.

.7

על המ ציע לחתום בכל עמוד של נספח ג' וכן בסופו .כמו כן ,על המציע לחתום בכל עמוד
שצורף על ידו והמכיל התייחסות לאמור בנספח ג' .בחתימתו ,מאשר המציע את הנתונים
שנמסרו על ידו .חתימת המציע בסוף נספח ג' ,תהא מאומתת על ידי עו"ד.

.8

על המציע לפרט תכונות או אפיונים אשר לדעתו טובים מהמצוין באפיון ובמפרט של
הגלילים (נספח ג' זה על כל חלקיו).
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.9

כמו כן ,על המציע לפרט בהצעתו כל אופציה קיימת לגלילים המוצעים ,וכן להתייחס
בהצעתו במפורש ובאופן נפרד לכל פריט לגביו נקבע במפורש בנספח ג' זה כי המדובר
באופציה (להלן במקובץ" :הרכיבים האופציונאליים") .יש לציין במפורש את עלותו של
כל אחד מהרכיבים האופציונאליים ולצרף ביחס לכל רכיב כאמור מפרט טכני וזאת
לצורך רכש עתידי אופציונאלי .במסגרת זאת ,על המציע לציין האם ניתן יהיה להתקין
את הרכיבים האופציונאליים בעתיד .כל רכיב אופציונאלי לגביו לא יופיעו בהצעת
המחיר של המציע פירוט ברשימה נפרדת תוך ציון נפרד ,ברור ובולט של מחירו ,יחשב
ככלול במחיר הגלילים המוצעים .המחירים המוצעים לגבי הרכיבים האופציונאליים
יהיו בתוקף לתקופה שלא תפחת משלוש שנים מיום סיום תקופת האחריות.
הנדסה רפואית תהא רשאית להביא בחשבון את עלות הרכיבים האופציונאליים בעת
בחירת ההצעה הזוכה.

חלק א'  -הנחיות ודרישות כלליות
.11

על כל אחד מן הגלילים המוצעים להיות ,על כל מרכיביהם ,מן הדגם המתקדם ביותר של
היצרן ,והכול כאמור במסמכי המכרז.

.11

הגלילים שיסופקו יהיו ריקים.

.12

סוגי הברזים הנדרשים לכל גליל :קבוצה א' (גליל בנפח של כ 3-ליטר) – פין אינדקס;
קבוצה ב' (גליל בנפח של כ 5-ליטר) :פין אינדקס; קבוצות ג' ו-ד' (גליל בנפח של כ11-
ליטר ,מסגסוגת אלומיניום או מפלדה) ;DIN 477 :קבוצה ה' (גליל בנפח של כ77-
ליטר). DIN 477:

.13

גלילים מקבוצה ד' (גליל פלדה בנפח של כ 11-ליטר) יסופק עם ידית נשיאה.

.14

מעבר ובנוסף לנדרש בתקן ,על כל גליל יופיע גם הכיתוב הבא:
" .14.1חמצן רפואי" – כיתוב לאורך הבלון.
 .14.2לוגו של כללית הנדסה רפואית.
 .14.3מספר סיריאלי.

.15

תקינה
 .15.1תקינה לגליל ברזל  -עמידה בת"י  217חלק  ,3חלק .8
 .15.2תקינה לברז – ת"י  732חלק  ,1חלק .3
 .15.3עמידה בדרישות כמפורט בנוהל .G01

.16

שינויים טכניים בגלילים הנוגעים לשיפור ביצועי הגלילים או לבטיחותם ,אשר ידרשו
לביצוע על ידי היצרן ,יבוצעו על ידי המציע לאורך כל חיי הגלילים.

.17

יש לצרף עם ההצעות מפרט טכני מלא לכל הגלילים המוצעים על כל מרכיביהם.

.18

המציע מתחייב ,על חשבונו ,ובמהלך תקופת האחריות ,לדאוג לערוך הדרכת בטיחות
והדרכה הנדסית לגבי הגלילים לשני מהנדסי שרות מטעם הנדסה (ההדרכה וחומר
הלימוד  -ללא תשלום).

.19

הצעת המחיר תכלול:
 .19.1אספקת הגלילים המוצעים כולל שחרור מהמכס והובלתם למחסני הנדסה
רפואית.
 .19.2אספקת כל האביזרים הנלווים הדרושים להפעלת הגלילים המוצעים.
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 .19.3התשלום בגין כל גליל יתבצע לאחר אספקת הגליל להנדסה רפואית על ידי
הספק ,הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות.
 .19.4אחריות מלאה וכוללת של המציע לגלילים על כל מרכיביהם לתקופה של 37
(שלושים ושישה) חודשים והכול החל ממועד אספקתו של כל גליל (להלן:
"האחריות") .האחריות הנה ללא כל תשלום נוסף למציע .האחריות כוללת את
החלפת הגליל כולו ,או חלק ממנו ,בגליל חדש אם הוא יקלקל באופן שלא ניתן
יהיה לתקנו במהלך תקופת האחריות ,וכן מתן הדרכה ,תמיכה ,שירות וגיבוי,
ללא תוספת תשלום והכול כמפורט במסמכי המכרז.
.21

המציע מתחייב לספק עם כל גליל (ללא תמורה נוספת):
 .21.1הספק יכין ויספק מדריך הנחייה מקוצר למשתמש בשפה העברית (שיכיל את
הפרקים הבאים):
.21.1.1מבנה הגליל (כולל איור/צילום הכפתורים).
.21.1.2הוראות לניקוי/חיטוי הגליל ואביזריו בהתאם להוראות היצרן.
.21.1.3המדריך יועבר לתיקוף הגופים המקצועיים בהנדסה רפואית ויבוצעו בו
תיקונים ע"י הספק ככל שיידרש.
.21.1.4באחריות הספק לכתוב ולהפיק את המדריך ,אשר ישא גם את לוגו
הנדסה רפואית על גבי כריכתו.
.21.1.5יסופקו מדריכים מודפסים בכמות מספקת לפי דרישת הנדסה רפואית.

.21

המצ יע יפרט את יכולת מחלקת השירות שלו למתן שירות אחזקה לגלילים המוצעים ,גם
לתקופה שלאחר תקופת האחריות.

חלק ב' – אפיון ומפרט של הגלילים
נתונים טכניים

תכונה5ערך נדרש ע"י כללית

 .1ספק

נא לציין

 .2יצרן

נא לציין

 .3דגם

נא לציין

 .4מבנה:
סוג ,6061 :או שווה ערך,
 .4.1עשויים סגסוגת אלומיניום
נא לציין
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נתונים טכניים

תכונה5ערך נדרש ע"י כללית
נא לציין

 .4.2עשויים פלדה

כן

 .4.3ברז עבור גליל חמצן רפואי:
.4.3.1

פירוט בדגם המוצע

עשוי פליז מצופה כרום עם

כן

חיבורים בלעדיים לחמצן

מפרט לאספקה עבור כל גליל

כמות

דרישות
 .1גליל חמצן רפואי בהתאם למפרט הטכני כולל

 1יח'

 .2ברז עבור גליל בהתאם למפרט הטכני

 1יח'

הובלה למחסני הנדסה רפואית

 .3הגנה מתאימה לברז חמצן :מכסה ,ידית נשיאה
וכדומה (נא לציין סוג הגנה)

 1יח'

הצהרה והתחייבות
אנו מצהירים ומתחייבים ,כי הגלילים המוצעים על-ידינו עומדים בכל האמור בנספח ג'
למסמכי המכרז ,כי כל הפרטים שנמסרו על-ידינו בהצעתנו בקשר עם האמור בנספח ג'
למסמכי המכרז הנם מלאים ,שלמים ומדויקים וכי אנו מתחייבים לפעול בהתאם לאמור
בנספח ג' זה.
שם המציע:

מס' חברה:
תאריך:

כתובת:

שמות ותפקידי החותמים המוסמכים לחתום בשם החברה:
שם ______________________ :תפקיד_____________________ :
שם ______________________ :תפקיד_____________________ :
_________________________
חתימות וחותמת המציע
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אישור
אני הח"מ _______________ ,עו"ד ,מס' רשיון ____________ ,מרחוב ____________
בעיר __________________ ,מאשר בזאת כי החתימות הנ"ל הן של ה"ה
_______________ו ________________ -אשר זיהו עצמם באמצעות ת.ז .שמספרן
________________ ו / ______________ -המוכרים לי אישית ,וכי חתימותיהם מחייבות
את המציע שבשמו חתמו לכל דבר ועניין.
_____________________
עו"ד
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נספח ד'

הצעת מחיר
.1

.7

כללי
1.1

הצעת המחיר בטבלה להלן כוללת את התמורה המלאה והסופית עבור מילוי כל
התחייבויות הספק על-פי מסמכי המכרז ועל-פי תנאי ההתקשרות ,לרבות
הספקת הגלילים המוצעים כולל וסת מפליז מלא לשביעות רצון הנדסה
רפואית.

1.2

כמו כן ,הצעת המחיר בטבלה להלן כוללת אחריות מלאה וכוללת של המציע
לגלילים על כל מרכיביהם לתקופה של ( 37שלושים ושישה) חודשים והכול החל
ממועד אספקתו של כל גליל (להלן" :האחריות") .האחריות הנה ללא כל
תשלום נוסף למציע .האחריות כוללת את החלפת הגליל כולו ,או חלק ממנו,
בגליל חדש אם הוא יקלקל באופן שלא ניתן יהיה לתקנו במהלך תקופת
האחריות ,וכן מתן הדרכה ,תמיכה ,שירות וגיבוי ,ללא תוספת תשלום והכול
כמפורט במסמכי המכרז.

1.3

יש להשלים בטבלה שלהלן את המחיר המוצע ,כשהוא אינו כולל מע"מ בש"ח,
או  -לפי בחירת המציע  -במטבע חוץ .מחירים שיהיו נקובים במט"ח יומרו ע"י
הנדסה רפואית לש"ח לפי שערו היציג של המט"ח הרלבנטי הידוע בבוקרו של
היום האחרון להגשת הצעות ,וממועד זה ואילך יחושבו בש"ח בלבד לצורך
ההשוואה בין ההצעות השונות.

1.4

לסכום הצעות המחיר להלן יתווסף מע"מ כדין ,כשיעורו ביום התשלום בפועל.

תנאי תשלום
7.1

התמורה בגין כל גליל תשולם בתנאי שוטף  73 +יום ,וזאת מיום הספקת כל
גליל על ידי המציע לשביעות רצון הנדסה רפואית או מיום העברת חשבונית
תקינה בגין הגליל לידי הנדסה רפואית ,המאוחר מבין השניים.
סכום התמורה ישולם בש"ח לפי שער המטבע היציג של המט"ח הרלבנטי
הידוע ביום הספקת הגלילים להנדסה רפואית (כפי שפורסם על ידי בנק
ישראל) .מובהר ,כי סכום התמורה לא יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ולא
יישא הפרשי הצמדה או ריבית כלשהם.
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טבלת הצעת מחיר
שם הגלילים המוצעים

ארץ ייצור ושם היצרן

מחיר וסוג המטבע (לא
כולל מע"מ)
(מחיר עבור יחידה
אחת)

קבוצה א' :גליל בנפח של כ 3-ליטר
עשוי סגסוגת אלומיניום (כולל מפרט
לאספקה עבור כל גליל כמפורט בנספח
ג')
קבוצה ב' :גליל בנפח של כ /-ליטר
עשוי סגסוגת אלומיניום (כולל מפרט
לאספקה עבור כל גליל כמפורט בנספח
ג')
קבוצה ג' :גליל בנפח של כ 11-ליטר
עשוי סגסוגת אלומיניום (כולל מפרט
לאספקה עבור כל גליל כמפורט בנספח
ג')
קבוצה ד' :גליל בנפח של כ 11-ליטר
עשוי פלדה (כולל מפרט לאספקה עבור
כל גליל כמפורט בנספח ג')
קבוצה ה' :גליל בנפח של כ 22-ליטר
עשוי סגסוגת אלומיניום (כולל מפרט
לאספקה עבור כל גליל כמפורט בנספח
ג')

מובהר בזאת ,כי על המציע לפרט במסמך נפרד אשר יצורף להצעתו את רשימת המכלולים
הכלולים בגלילים המוצעים על ידו ,לרבות תיאור מפורט של כל מכלול ומכלול .כמו כן
(ומבלי לגרוע מן האמור להלן) ,על המציע לפרט במסמך נפרד אשר יצורף להצעתו את
רשימת האופציות המוצעים לגלילים המוצעים על ידו ,לרבות תיאור מפורט של כל אופציה
ואופציה ופירוט מחירה.
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.3

הצעת מחיר עבור רכיבים אופציונאליים
המחיר המוצע במסגרת זו יהיה בתוקף לתקופה שלא תפחת משלוש שנים מיום סיום
תקופת האחריות.

מס'

סוג הרכיב האופציונאלי
המכלולים הכלולים במסגרתו

המחיר סוג
ופירוט הצעת
הרכיב שבו
עבור
ההצעה
האופציונאלי

המטבע
נקובה

.1
.7
.3
.4

שם המציע:

מס' חברה:

כתובת:

תאריך:

שמות ותפקידי החותמים המוסמכים לחתום בשם החברה:
שם ______________________ :תפקיד_____________________ :
שם ______________________ :תפקיד_____________________ :
_________________________
חתימות וחותמת המציע

____________________
תאריך

אישור
אני הח"מ _______________ ,עו"ד ,מס' רישיון ____________ ,מרחוב ____________
בעיר __________________ ,מאשר בזאת כי החתימות הנ"ל הן של ה"ה
_______________ו ________________ -אשר זיהו עצמם באמצעות ת.ז .שמספרן
________________ ו / ______________ -המוכרים לי אישית ,וכי חתימותיהם מחייבות
את המציע שבשמו חתמו לכל דבר ועניין.
_____________________
עו"ד
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נספח ה'
הצהרת המציע
קראנו בעיון את כל הפרטים של מכרז זה על כל נספחיו ואנו מצהירים בזה ,כי הבנו את
הדרישות המופיעות במכרז ואנו מסכימים לכל תנאי המכרז והמסמכים הנלווים למכרז זה,
לרבות תנאי ההתקשרות על פי המכרז וההסכם וכל המסמכים המצורפים אליהם והמהווים
חלק בלת י נפרד מהם ובהתאם לזאת ערכנו הצעתנו זו .אנו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות
המכרז ,על נספחיו וצרופותיו .אנו מוותרים על כל טענה או דרישה או תביעה בקשר עם תנאי
המכרז ואופן עריכתו ונהיה מושתקים מלהעלות כל טענה כאמור.
שם המציע_____________________________________________________ :
מס' חברה_____________________________________________________ :
כתובת________________________________________________________ :
תאריך________________________________________________________ :
שמות ותפקידי החותמים המוסמכים לחתום בשמה:
שם ______________________ :תפקיד_____________________ :
שם ______________________ :תפקיד_____________________ :
_________________
חתימות וחותמת המציע
אישור
אני הח"מ _______________ ,עו"ד ,מס' רישיון __________ ,מרחוב ____________
בעיר __________________ ,מאשר בזאת כי החתימות הנ"ל הן של ה"ה
_______________ו ________________ -אשר זיהו עצמם באמצעות ת.ז .שמספרן
________________ ו / ______________ -המוכרים לי אישית ,וכי חתימותיהם מחייבות
את המציע שבשמו חתמו לכל דבר ועניין.
_____________________
עו"ד
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נספח ו'

הסכם
שנערך ונחתם בתל-אביב ביום ____ בחודש ________ ,שנת 221/
בין:

________________________
ח.פ_____________________ .
מרח' ____________________
באמצעות מורשי החתימה ה"ה:
שם __________________ ת.ז _______________ .תפקיד _________
שם __________________ ת.ז _______________ .תפקיד _________
(להלן" :הספק")

לבין:

כללית הנדסה רפואית בע"מ
מרח' יוני נתניהו  1ג ,אור יהודה
באמצעות ה"ה:
שם __________________ ת.ז _______________ .תפקיד _________
שם __________________ ת.ז _______________ .תפקיד _________
(להלן" :הנדסה רפואית")

מצד אחד;

מצד שני;

הואיל

והספק מצהיר כי הנו עוסק ביבוא ,מכירת ,הספקת ,התקנת ומתן שירותים
למכשור רפואי;

והואיל:

והנדסה רפואית פרסמה מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית ועם משא ומתן מס'
( 7/15להלן" :המכרז") לרכש ,הספקה ומתן אחריות ושירות לגלילי חמצן
חדשים עם אורך תוקף בדיקה הידרוסטאטית בן  4שנים לפחות מתאריך
האספקה בפועל ,בגדלים שונים (להלן" :הגלילים") ,והכל כמפורט במסמכי
המכרז.
והספק הגיש הצעה למכירת ,להספקת ולהתקנת הגלילים ,בהתאם לתנאי
המכרז על נספחיו ,לרבות המפרט והאפיון של הגלילים (נספח ג' על כל חלקיו)
ויתר ההתחייבויות הכלולות במסמכי המכרז ובהסכם זה על נספחיו;
והצדדים מעוניינים להסדיר את מערכת היחסים ביניהם באופן שאם הצעתו
של הספק תזכה ,יחולו בין הצדדים הוראות הסכם זה ,לעניין רכש הגלילים,
לרבות מתן מלוא השירותים ,האחריות והתחזוקה ,כמפורט במסמכי המכרז
ובהסכם זה על נספחיהם;

והואיל:
והואיל:

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
מבוא ,נספחים ופרשנות
.1

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
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כותרות הסעיפים הוכנסו כמראי מקום בלבד ולא תהיה להם משמעות כלשהי לצרכי
פרשנות הסכם זה.

.3

הוראות הסכם זה ייחשבו כמשלימות זה את זה וכבאות להוסיף אלו על אלו.

.4

במקרה של סתירה בהסכם זה ,יהיה הספק מחויב להוראה המחמירה מביניהן ,לפי
קביעת הנדסה רפואית אלא אם תקבע הנדסה רפואית אחרת.

.5

במקרה של סתירה בין ההסכם לבין הוראות כל דין יהיה הספק מחויב להוראה
המחמירה מביניהן ,אלא אם תקבע כללית אחרת.

.7

מובהר בזאת ,כי בכל מקום שמצוינת בהסכם זה ונספחיו התחייבות כלשהי מצדו של
הספק  ,גם אם הדבר לא נאמר במפורש (למעט ,אם נכתב בהסכם ו/או בנספחיו במפורש
אחרת) ,ייראו את אותה התחייבות ,כאילו נאמר בה ,שאותה התחייבות תבוצע על-ידי
הספק במימונו ו/או על-חשבונו בלבד.

.2

הסכם זה לא יפורש כנגד מנסחו ויראוהו כאילו נוסח על ידי כל הצדדים.

ההסכם  -אינו גורע מהאמור במסמכי המכרז
.8

הסכם זה בא להוסיף ולהבהיר את האמור במסמכי המכרז ובהצעת הספק .בכל מקרה
של סתירה בין האמור במסמכי המכרז לבין האמור בהסכם זה יגברו הוראות מסמכי
המכרז ,אלא אם כן האמור בהסכם זה מוסיף התחייבויות מפורשות או זכויות מפורשות
של מי מהצדדים ,שלא פורטו במסמכי המכרז.

נספחים
.7

מצ"ב להסכם זה הנספחים כמפורט להלן ,המהווים חלק בלתי נפרד הימנו:
נספח א':
נספח ב':
נספח ג':
נספח ד':
נספח ה':

מכתב הזמנה לרכישת מסמכי המכרז;
הזמנה להציע הצעות;
אפיון ומפרט של הגלילים;
הצעת מחיר;
הצהרת המציע בדבר הסכמה לתנאי המכרז;

הצהרות והתחייבויות הספק
הספק מצהיר ומתחייב ,כי:
.11

הוא בעל כל האמצעים ,הידע ,הניסיון ,המיומנות והמקצועיות הנדרשים לצורך הספקת
הגלילים ,הפעלתן ,הדרכת העובדים לגבי השימוש בהם ,וביצוע יתר ההתחייבויות
הכרוכות במתן האחריות לגלילים.

.11

כל המצגים שניתנו על-ידו בחתימתו על מסמכי המכרז ובהגשת הצעתו ,נכונים ,מלאים
ומדויקים.

.17

הצעת המחיר שהוגשה על-ידו מתייחסת למילוי כל ההתחייבויות והתנאים שנכללו
במסמכי המכרז ,והיא כוללת את כל האביזרים ,העבודות ,החומרים ,הכלים ,האחריות,
והפעולות הנדרשים לצורך מילוי כל התחייבויותיו על-פי מסמכי המכרז והסכם זה ,ללא
יוצא מן הכלל.

.13

יש ברשותו את כח האדם ,הכלים והאביזרים הנדרשים לצורך הספקת הגלילים ולצורך
מילוי כל יתר התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז והסכם זה.
23

-74.14

אין כל מניעה להתקשרותו של הספק בהסכם זה או לביצוע התחייבויות הספק על-פי
הסכם זה.

.15

בידיו כל האישורים ,ההיתרים ,הרישיונות וההסמכות הנדרשים לצורך מילוי כל
התחייבויותיו לפי הסכם זה ולפי תנאי המכרז.

.17

הוא יצרן הגלילים או ספק מקומי מורשה מאת היצרן של הגלילים ,והיצרן התחייב
בפניו ,בכתב ,לספק תמיכה בתקופת האחריות.

.12

הגלילים ניתנים למילוי על ידי החברות המוסמכות לאספקת חמצן רפואי בישראל.

.18

הצהרות הספק והתחייבויותיו כאמור בפרק זה לעיל ,הינן מהותיות להתקשרות שבין
הצדדים והפרת התחייבות או הצהרה כלשהי תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
התקשרות מסגרת

.17

ידוע לספק כי הסכם זה מהווה הסכם מסגרת בלבד ,כאשר הספקת הגלילים על ידי
הספק תעשה בהתאם להזמנות שיוצאו לו על ידי הנדסה רפואית או מי מטעמה מעת
לעת ,אם וככל שיוצאו .הנדסה רפואית אינה מחויבת להזמין מהספק את הגלילים בין
בתקופה מסוימת ובין בתקופת ההסכם כולה ,והספק מוותר על כל טענה ,דרישה או
תביעה בהקשר זה ,לרבות בקשר לכמות ,שינוי ,הפחתה ,היקף או תדירות ההזמנות.

.71

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,להנדסה רפואית שיקול הדעת הבלעדי להתקשר ,בכפוף
להוראות כל דין ,עם ספקים אחרים לשם הספקת הגלילים וביצוע השירותים ו/או כל
חלק מהם ,והספק מוותר על כל זכות התנגדות ,טענה ,דרישה או תביעה בשל כך,
ומצהיר ,כי ידוע לו שהנדסה רפואית רשאית לרכוש גלילים נוספים מאת ספקים או
יצרנים אחרים ,ללא כל הגבלה .בכל מקרה ,אין בהסכם זה על מנת להקנות לספק
בלעדיות מכל מין וסוג.

.71

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הנדסה רפואית תהא רשאית להזמין ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט ,גלילים מכל אחת מקבוצות הנפח נשוא המכרז ,אך ורק גלילים
מקבוצה מסוימת או כל שילוב שהוא בין הקבוצות כאמור.
תקופת ההסכם

.77

תקופת ההתקשרות עפ"י הסכם זה הנה ל( 74-עשרים וארבעה) חודשים שתחילתם מיום
חתימת הנדסה רפואית על הסכם זה בעקבות זכיית הספק במכרז .זאת ,אלא אם הסכם
זה בוטל קודם לכן על ידי הנדסה רפואית בהתאם להוראות הסכם זה או על פי כל דין
(להלן" :תקופת ההסכם היסודית").

.73

הנדסה רפואית בלבד תהא רשאית להאריך את תקופת ההסכם ,לתקופה נוספת של 17
(שנים עשר) חודשים מעבר לתקופת ההסכם היסודית (להלן" :האופציה") .זאת ,ובלבד
שניתנה לספק ,על ידי הנדסה רפואית ,הודעה בכתב על כך לפחות ( 45ארבעים וחמישה)
ימים קודם לתום תקופת ההסכם היסודית (תקופת ההסכם היסודית ביחד עם תקופת
האופציה ,אם ובמידה ותמומש ,תיקרא לעיל ולהלן" :תקופת ההסכם").
למען הסר ספק ,תנאי הסכם זה יחולו במשך כל תקופת ההסכם ,בשינויים המחויבים.
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נמשכה בפועל הספקת הגלילים ו/או ביצוע השירותים מעבר לתקופת ההסכם היסודית
או תקופת האופציה ,לפי העניין ,מסיבה כלשהי ,בלא מתן הודעת הארכה בהתאם לנוהל
המפורט לעיל ,תהא הנדסה רפואית רשאית בכל עת להפסיק את הספקת הגלילים וביצוע
השירותים בהודעה מראש של ( 31שלושים) ימים ,והספק מוותר על כל טענה ,דרישה או
תביעה בעניין זה ,לרבות טענה כי בהמשך הספקת הגלילים וביצוע השירותים בפועל,
מעבר לתקופת ההסכם היסודית או תקופת האופציה ,היה משום הארכת תקופת
ההסכם.
אספקת הגלילים

.75

תנאי לתחילת ביצוע התחייבויות הצדדים עפ"י הסכם זה הנו מתן הודעה בכתב מטעם
הנדסה רפואית (להלן" :הודעת ההתחלה") .עד אותו מועד ,לא תהיה להנדסה רפואית
התחייבות כלשהי כלפי הספק ,אשר מוותר על כל טענה בהקשר זה .ניתנה הודעת
התחלה ,יחל הספק בביצוע חיוביו בהתאם להודעה ,לרבות היערכות מלאה להספקת
הגלילים תוך ( 31שלושים) ימים ממועד הודעת ההתחלה .ממועד הודעת ההתחלה וכל
עוד יהיה הסכם זה בתוקף ,יספק הספק להנדסה רפואית את הגלילים במועד ובהיקף
המפורטים בהסכם זה ובנספחיו.

.77

הגלילים יסופקו להנדסה רפואית בהתאם להזמנות אשר תעביר הנדסה רפואית לספק,
במתכונת שתיקבע על ידי הנדסה רפואית (להלן "ההזמנות") .ההזמנות תועברנה לספק
בכתב מעת לעת ותכלולנה ,בין היתר ,את כמות הגלילים הנדרשת ,יעד ומועד הספקתם
וכל נתון אחר שיידרש בקשר עם הספקת הגלילים.

.72

למען הסר ספק ,מובהר ומודגש כי הספק אינו נדרש בהכרח להחזיק במחסניו מלאי כזה
או אחר של גלילים .הגלילים יסופקו להנדסה רפואית בהתאם להזמנות אשר תעביר
הנדסה רפואית לספק ,במתכונת שתיקבע על ידי הנדסה רפואית (להלן" :ההזמנות").
ההזמנות תועברנה לספק בכתב מעת לעת ותכלולנה ,בין היתר ,את כמות הגלילים
הנדרשת ,יעד ומועד הספקתם וכל נתון אחר שיידרש בקשר עם הספקת הגלילים.

.78

ככל שהספק הוכרז כזוכה לגבי קבוצה ב' (גליל בנפח של כ 5-ליטר) ולגבי קבוצות ג' ו-ד'
(גליל בנפח של כ 11-ליטר ,מסגסוגת אלומיניום או מפלדה) :הוא יחזיק במחסניו בישראל
מלאי מספיק של גלילי חמצן ,בכמות של לפחות חודשיים צריכה בהתאם להזמנות
שוטפות של הנסה רפואית בממוצע שנתי.

.77

על כל גליל יוטבע מספר (שאינו ניתן למחיקה) לשם זיהויו.

.31

למען הסר ספק ,מובהר כי הובלת הגלילים למחסני הנדסה רפואית תיעשה על ידי הספק,
ללא כל תמורה נוספת מעבר לתמורה הנקובה בנספח ד' להסכם זה.

.31

ההזמנות יועברו לספק באמצעות פקסימיליה ,אל מספר הפקסימיליה של הספק המופיע
במבוא להסכם זה ,או בכל דרך אחרת שתיקבע בין הספק להנדסה רפואית.

.37

בכפוף לאמור לעיל ,הגלילים יוזמנו ויסופקו על פי המפורט להלן:
37.1

הזמנות שוטפות של גלילים יסופקו בתוך ( 71שישים) ימי עבודה ממועד
קבלת ההזמנה ,אלא אם כן צוין אחרת בגוף ההזמנה.
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הזמנה אשר תוגדר ע"י הנדסה רפואית כבעלת "דחיפות מיוחדת" ,תבוצע
בתוך ( 15חמישה עשר) ימי עבודה ממועד קבלת ההזמנה .הכמות המוזמנת
במקרה של הזמנה כאמור ,תיעשה בתאום מוקדם בין הנדסה רפואית
לספק.

.33

הגלילים שיסופקו יהיו זהים לגלילים שהוצגו בפני צוות המומחים של כללית הנדסה
רפואית במסגרת המכרז ואושרו על ידו ויהיו ניתנים למילוי על ידי החברות המוסמכות
לאספקת חמצן רפואי בישראל.

.34

הספק יצרף לכל משלוח של גלילים ,תעודת משלוח בה יצוינו סוג וכמות הגלילים וכן
המספרים הסידוריים המוטבעים על הגלילים נשוא המשלוח (להלן" :תעודת משלוח").

.35

הספק ימסור את תעודת המשלוח לאישור הנדסה רפואית ולבדיקת התאמת המשלוח
להזמנה הרלוונטית .חתימת הנדסה רפואית על גבי תעודת המשלוח ,תהווה הוכחה
לכאורה שהכמות המצוינת בתעודה נתקבלה במלואה ותהא תקפה אך ורק אם כללה את
שמו המלא של החותם מטעם הנדסה רפואית ותפקידו בצירוף חותמת הנדסה רפואית.

.37

הנדסה רפואית תהא רשאית לשנות מעת לעת את נוהלי ההספקה כאמור ,ובלבד שעשה
כן בהודעה מראש ובכתב לספק.

.32

הנדסה רפואית תהא רשאית לסרב לקבל כל כמות או סוג שולחן שלא צוינו במפורש
בהזמנה הרלבנטית.

.38

הספקת הגלילים להנדסה רפואית תהיה כשהם נקיים וחופשיים מכל שיעבוד או זכות
אחרת כלשהי של צד שלישי כלשהו.

.37

במועד הספקת הגלילים ימסור הספק להנדסה רפואית תעודת אחריות לגלילים מאת
היצרן ,וזאת לתקופת אחריות יצרן שלא תפחת מ 37 -חודשים ,הכל כמפורט במסמכי
המכרז .אחריות היצרן תהיה בנוסף להתחייבויות הספק בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם
לתנאי הסכם זה.

.41

הנדסה רפואית תהא רשאית ,אך לא חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,
להזמין מהספק במהלך תקופת ההתקשרות נשוא המכרז גלילים מדגמים נוספים ו/או
חדשים מעבר לדגמים שהוצעו על ידי הספק במסגרת הצעתו (להלן" :הדגם הנוסף"),
וזאת ללא צורך בהתקשרות נוספת עם הספק ובלבד שהדגם הנוסף יעמוד בדרישות
הנדסה רפואית (ובכלל זה ,ומבלי למצות ,קבלת אישור מאת צוות מומחים של הנדסה
רפואית) .במקרה שבו יתעורר הצורך בהזמנה כאמור ,הרי שקביעת מחירו של הדגם
הנוסף תיעשה אך ורק על פי הסכמה מראש ובכתב בין הצדדים .בכל מקרה ,אחוז ההנחה
ממחיר המחירון הרשמי של הספק שיינתן להנדסה רפואית בגין כל דגם נוסף יהא לכל
הפחות זהה לאחוז ההנחה ממחיר המחירון הרשמי של הספק שניתן להנדסה רפואית
עבור הדגמים המנויים בהצעת הספק ובמועד זכיית הספק במכרז .מובהר ומודגש ,כי
הנדסה רפואית אינה מחויבת להזמין מאת הספק דגמים נוספים כלשהם וכן כי היא תהא
רשאית להתנ ות את הזמנתם של דגמים נוספים על ידה בכך שמחירם יהא זהה למחיר
הגלילים המוצעים כפי שנקבע במסגרת המכרז ועל פי הצעתו האחרונה של הספק .בכל
מקרה ,אין בהזמנת דגם חדש על מנת לגרוע מהתחייבותו של הספק להמשיך ולהציע
להנדסה רפואית ,במהלך כל תקופת ההתקשרות ,את הדגמים שהוצעו על ידו במסגרת
המכרז.
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התחייבויות והצהרות הספק בפרק זה הינן מהותיות להתקשרות שבין הצדדים והפרת
התחייבות או הצהרה כלשהי מצד הספק המנויה בפרק זה תהווה הפרה יסודית של
ההסכם.

.47

מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה ,אחר הספק בביצוע בפועל של הזמנה מסוימת,
ישלם הספק להנדסה רפואית פיצוי קבוע מוערך ומוסכם מראש בסך של  $ 111ארה"ב
עבור כל יום איחור ,הכל בהתאם לשיקול הדעת של הנדסה רפואית ,וזאת מבלי לגרוע
מכל זכות או סעד אשר יעמדו להנדסה רפואית לפי הסכם זה ולפי כל דין .הצדדים
מצהירים כי גובה הפיצוי כאמור לעיל נקבע על ידם בהתחשב במהותו והיקפו של ההסכם
וכי הוא סביר בנסיבות העניין.

.43

התחייבויות והצהרות הספק בפרק זה הינן מהותיות להתקשרות שבין הצדדים והפרת
התחייבות או הצהרה כלשהי מצד הספק המנויה בפרק זה תהווה הפרה יסודית של
ההסכם.
אחריות הספק

.44

הספק מתחייב ליתן אחריות מלאה וכוללת לגלילים על כל מרכיביהם לתקופה של 37
(שלושים ושישה) חודשים והכול החל ממועד אספקתו של כל גליל (להלן" :האחריות").
האחריות הנה ללא כל תשלום נוסף לספק .האחריות כוללת את החלפת הגליל כולו ,או
חלק ממנו ,בגליל חדש אם הוא יקלקל באופן שלא ניתן יהיה לתקנו במהלך תקופת
האחריות ,וכן מתן הדרכה ,תמיכה ,שירות וגיבוי ,ללא תוספת תשלום והכול כמפורט
במסמכי המכרז.

.45

במהלך תקופת האחריות ,אם וככל שתתרחשנה תקלות חוזרות ונשנות בגלילים
מסוימים ,הספק יחליף בהתאם לדרישת הנדסה רפואית את אותם הגלילים בגלילים
חדשים (להם תינתן אחריות לתקופה של  37חודשים מיום הספקתם) והכל ללא תוספת
תשלום.

.47

הספק מתחייב לסמן על גבי כל גליל את התאריך שבו הוא סופק להנדסה רפואית.

.42

הספק מתחייב לתת את האחריות בצורה הטובה ביותר ,באמצעות בעלי מקצוע טובים
ומקצועיים ,אשר בידם כל ההיתרים ,הרישיונות והאישורים הנדרשים לצורך מתן
האחריות בהתאם לכל התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז והסכם זה.

.48

התחייבויות הספק דלעיל ,אינן גורעות מההתחייבות לספק חלפים שיידרשו להנדסה
רפואית לצורך הפעלת ותחזוקת הגלילים כמפורט לעיל בהסכם זה .ההתחייבות כאמור,
הנה לתקופה שלא תפחת מ 2 -שנים לאחר מועד הפסקת ייצור הגלילים על ידי היצרן.

.47

התחייבויות והצהרות הספק בפרק זה הינן מהותיות להתקשרות שבין הצדדים והפרת
התחייבות או הצהרה כלשהי מצד הספק המנויה בפרק זה תהווה הפרה יסודית של
ההסכם.

חוק ציוד רפואי
.51

ההתחייבויות נשוא סעיף זה תיכנסנה לתוקף רק ביום התחילה של חוק ציוד רפואי,
התשע"ב( 7117-להלן" :החוק") ,כמשמעות מונח זה בסעיף ( 74א) לחוק.

.51

כל עוד עושה כללית הנדסה רפואית (ו/או כל מי מטעמה) ,על פי צרכיה ובהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט ,שימוש (לרבות חלקי) בגלילים (להלן" :תקופת השימוש") ,וככל
שהגלילים עולים לכדי 'ציוד רפואי' כהגדרתו בחוק ,הספק יקיים את כל ההוראות
המנויות להלן ,ללא יוצא מן הכלל:
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 51.1הגלילים על כל חלקיהם ומרכיביהם (לעיל ולהלן בפרק זה" :הגלילים") יהיו
רשומים בפנקס הציוד הרפואי המתנהל בהתאם להוראות הדין (להלן:
"הפנקס") ,כשהספק הינו בעל הרישום ,ויקיימו את כל התנאים הנדרשים לצורך
רישום זה.
 51.7הספק יקיים את מלוא ההוראות וההתחייבויות המוטלות מכח הוראות כל דין על
בעל רישום ביחס לגלילים ,לרבות אך מבלי למצות מכח הוראות חוק הציוד
הרפואי (להלן" :החוק").
 51.3היה ותוקף רישום הגלילים בפנקס עומד לפוג או להסתיים ,הספק מתחייב לחדש
את רישום הגלילים בפנקס ,על חשבונו ,ולבצע את כל הפעולות הנדרשות לשם כך,
והכל עוד בטרם פג או הסתיים הרישום המקורי.
.57

בוטל ,הופסק או הושהה ,מכל סיבה שהיא (ואפילו אם מלכתחילה הספק לא היה בעל
הרישום) ,רישומם של הגלילים בפנקס בטרם הסתיימה תקופת השימוש והרישום לא
חודש בתוך ולא יאוחר מחלוף ( 31שלושים) ימים ,או ,למצער ,הוטלו מכח החוק במהלך
תקופת השימוש הגבלות מהותיות על השימוש בגלילים באופן שמפריע לשימוש השוטף
והסדיר של כללית הנדסה רפואית בגלילים ו/או מייקר באופן מהותי את השימוש כאמור
וההגבלות כאמור לא בוטלו בתוך ולא יאוחר מחלוף ( 31שלושים) ימים (להלן ביחד:
"האירוע") ,תחולנה ההוראות כמפורט להלן:
 57.1הספק יספק לכללית הנדסה רפואית גלילים חלופיים ,מדגם מתקדם יותר,
הרשומים כדין בפנקס; חל האירוע בתוך ( 74עשרים וארבעה) חודשים ממועד
תום תקופת האחריות על הגלילים ,יסופקו לכללית הנדסה רפואית גלילים
חדשים; חל האירוע לאחר חלוף ( 74עשרים וארבעה) חודשים ממועד תום תקופת
האחריות על הגלילים ,יסופקו לכללית הנדסה רפואית גלילים לאחר שימוש
כשהם תקינים וכשירים לשימוש ,ללא כל מגבלה ו/או פגם שהוא .אספקת
הגלילים כאמור תיעשה בתוך ולא יאוחר מחלוף ( 45ארבעים וחמישה) ימים
ממועד האירוע.
 .53לחילופין ,ועל פי בחירת הספק:
 53.1ייערך חישוב של ההפרש בין מספר החודשים שבמהלכם הייתה כללית הנדסה
רפואית (ו/או כל מי מטעמה) עוד צפויה לעשות שימוש (לרבות חלקי) בגלילים
(להלן" :משך השימוש") לבין מספר החודשים השלמים והמלאים שחלפו מאז
סופק כל גליל (הפרש זה יכונה להלן בסעיף זה" :יתרת התקופה") .יתרת התקופה
תחולק במשך השימוש (להלן בסעיף זה" :מקדם ההתאמה") .הספק ישלם
לכללית הנדסה רפואית ,תוך ( 45ארבעים וחמישה) ימים ממועד האירוע ,בגין כל
גליל וגליל ,את המכפלה המתקבלת מהכפלת מקדם ההתאמה במחיר הגליל
בתוספת מע"מ ,הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ממועד הרכישה ועד למועד
החישוב וריבית שנתית בשיעור של .4%
מובהר ומודגש לעניין זה כי חישוב משך השימוש ייעשה על ידי כללית הנדסה רפואית
בשים לב למשך השימוש הממוצע בגלילים כדוגמת הגלילים (לרבות גלילים דומים או
מקבילים) בכללית הנדסה רפואית ובשים לב לקיומו (או להעדרו) של מקור תקציבי ייעודי
לצורך החלפת הגלילים בגלילים חדשים.
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טיב הגלילים ובקרת איכות
.54

הגלילים שיסופקו ע"י הספק יהיה באיכות ובטיב מעולים ,בהתאמה מלאה לקבוע
בהסכם זה ובהתאם לדרישות כל דין ו/או הוראה ו/או הנחיה ישימים .בידי הספק יהיו
בכל עת כל האישורים ו/או תעודות ו/או דו"חות המוכיחים את עמידת הגלילים
המסופקים למזמין בדרישות כאמור ,כשהם תקפים במשך כל תקופת ההסכם והספק
יציגם למזמין מיד עם דרישת המזמין לכך.

.55

הספק יספק את הגלילים בכפוף ובהתאם להוראות כל דין רלבנטי ,לרבות דיני הבריאות,
הרישוי ,הבטיחות ואיכות הסביבה הנוגעים בעניין ויבטיח כי ייצור וסימון הגלילים ייעשו
בתנאים נאותים מבחינה בטיחותית ,תברואית ,בריאותית ומבחינת שמירה על איכות
הסביבה.

.57

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה מתחייב הספק לעמוד בדרישות התקנים
הישראלים.

.52

הספק מתחייב להשתמש לצורך אספקת הגלילים אך ורק בציוד מהסוג והאיכות
המשובחים ביותר ,בכמויות מספיקות בהתאם לאמור בהסכם וכן הוא מתחייב שכל
פעילותו במהלך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה תהיה ברמה ובאיכות מעולים.

.58

על פי דרישת הנדסה רפואית ,יספק הספק דוגמאות של הגלילים בכמות ובאופן שיקבע
על ידי הנדסה רפואית לצורך בדיקתם ואישורם ,וזאת מבלי לגרוע מאחריותו של הספק
לאיכות הגלילים .נמצאו בבדיקות פגמים או חוסר התאמה בגלילים ,הספק מתחייב
לבצע שינויים ותיקונים ככל שיידרשו על מנת להתאים את הגלילים לדרישות הסכם זה,
והכול ללא כל תמורה נוספת לספק.
הובלת הגלילים

.57

גלילי הגז יהין תקניים ותקינים שנבדקו ושנעשתה לגביהם בדיקה חיצונית ובדיקה
הידרוסטאטית בהתאם לתקנים.

.71

פריקת הגלילים :פריקת גלילי גז מהרכב המוביל תיעשה בעזרת אביזר הרמה מתאים
(מנוף או אמצעי מכני /הידראולי) ,כאשר גלילי הגז נמצאים קשורים בתוך הכלוב .אין
להטיל  /לזרוק ,לגלגל את גלילי הגז מתוך הרכב המוביל .גלילי הגז יונחו במקום המיועד
לכך ויעוגנו בצורה בטוחה בכדי למנוע את נפילתם.

כלי הרכב לביצוע ההובלות :הובלת גלילי הגזים אל המוסדות ומהם תעשה עפ"י נוהל
.71
שינוע גלילי גזים בהתאם לנוהלי משרד התחבורה.
תשלום התמורה לספק
.77

הנדסה רפואית מתחייבת לשלם לספק את התמורה שנקבעה עבור רכישת והזמנת
הגלילים  ,לרבות ההתחייבויות והשירותים הנלווים ,בהתאם לסכום שנקבע בהצעת
הספק ובהתאם לתנאי התשלום שנקבעו בהצעת המחיר (נספח ד').
הסבה והעברת זכויות

.73

הספק לא יהיה רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו עפ"י ההסכם זה ,בלי קבלת
הסכמת הנדסה רפואית מראש ובכתב .ניתנה הסכמה כאמור יישאר הספק אחראי כלפי
הנדסה רפואית על-פי כל התחייבויותיו לפי הסכם זה ועל-פי מסמכי המכרז.

.74

מובהר ,כי הספק לא יהיה רשאי להמחות או לשעבד את זכותו לקבלת תשלום כלשהו
מהנדסה רפואית בקשר עם רכישת הגלילים או כל תשלום אחר מכח או על-פי הסכם זה
או על-פי תנאי המכרז ,אלא אם קיבל את הסכמת הנדסה רפואית לכך מראש ובכתב
והאמור לעיל ייחשב להגבלת עבירות זכויותיו מבחינת חוק המחאת חיובים ,התשכ"ט -
 .1777בלי לגרוע מהאמור ,הנדסה רפואית תהיה רשאית להסכים להמחאת זכויות
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בהתאם לשיקול דעתה וככל שתינתן הסכמתה בכתב לכך .הסכימה הנדסה רפואית
להמחאת זכויות כאמור ,ייעשה הדבר בהתאם לנוסח ההודעה בדבר המחאת הזכויות וכן
בהתאם לנוסח אישור הנדסה רפואית ,כמקובל אצל הנדסה רפואית לשם כך .בכפוף
לאמור לעיל ולמתן אישור הנדסה רפואית בכתב ומראש ,הנדסה רפואית לא תתנגד
להמחאת זכויות הספק לקבלת תשלומים מאת הנדסה רפואית לתאגיד בנקאי.
התחייבויות הספק בפרק זה הינן מהותיות להתקשרות שבין הצדדים והפרת התחייבות
.75
כלשהי מצד הספק המנויה בפרק זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
פיצוי וקיזוז
.77

הפר הספק התחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה ,יהא הספק חייב לשלם להנדסה
רפואית פיצוי בגין הנזקים וההפסדים שייגרמו להנדסה רפואית כתוצאה מההפרה
כאמור ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אשר יעמדו להנדסה רפואית לפי הסכם זה
ולפי כל דין.

הנדסה רפואית תהיה רשאית לקזז מכל סכום או תשלום המגיע לספק על פי הסכם זה,
.72
כל סכום שהוציאה הנדסה רפואית או כל סכום נזק שנגרם לה ,כתוצאה מאי ביצוע
התחייבות מהתחייבויות הספק לפי הסכם זה.
סודיות ואבטחת מידע
.78

הספק מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל נתון או מידע שיגיע אליו בקשר להנדסה
רפואית או לכל גורם הקשור אליה ,במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

.77

לפי דרישת הנדסה רפואית מתחייב הספק לחתום על כתב סודיות בנוסח המקובל אצל
הנדסה רפואית לגבי קבלנים ונותני שירותים וכן להחתים את העובדים שיעסקו במתן
שירותים אחרים בקשר עם הסכם זה.

.21

כל הפועלים מטעמו של הספק יידרשו לשמור על סודיות של כל מידע רפואי שיגיע אליהם
בקשר עם מבוטחי הנדסה רפואית בכל עניין רפואי אחר.

.21

הספק מתחייב לקיים באופן מלא את דרישות אבטחת המידע הנהוגות בהנדסה רפואית
על פי מדיניות והנחיות הממונה על אבטחת המידע בהנדסה רפואית (להלן" :הממונה").

.27

הנדסה רפואית תהא רשאית בכל עת לערוך אצל הספק ביקורות ובקרות בכל האספקטים
והמרכיבים הנוגעים לשמירת סודיות ואבטחת מידע.

.23

הספק מתחייב שלא לבצע שינויי הגדרות של אמצעי אבטחת מידע ללא אישור מראש
ובכתב של הממונה על אבטחת מידע בהנדסה רפואית.

.24

הספק מתחייב שלא להעביר מידע ו/או חלק ממנו אשר הועבר אליו או נוצר אצלו עבור
הנדסה רפואית במסגרת הסכם זה ,לצד ג' בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב מאת
הממונה על אבטחת מידע בהנדסה רפואית.

.25

הספק מתחייב שלא להעביר מידע של הנדסה רפואית או מידע שנוצר אצלו עבור הנדסה
רפואית על פי הסכם זה ,ברשת תקשורת אלחוטית ללא אישור מיוחד מהממונה על
אבטחת מידע בהנדסה רפואית.

.27

הספק מצהיר ,כי הוא מודע לסנקציות הפליליות והאזרחיות להן הוא עלול להיות צפוי
(בנוסף לצעדים בשל הפרת ההסכם) ,אם יפר את הוראות נהלי אבטחת המידע הקיימים
בהנדסה רפואית  ,וזאת מכוח דיני הגנת הפרטיות ,דיני שמירת הסודיות הרפואית ,חוק
עוולות מסחריות וכיו"ב.

.22

הספק מתחייב להודיע להנדסה רפואית מייד לכשייוודע לו על אובדן ,גניבה ,או כל נזק
אחר במדיה המגנטית ו/או במידע של הנדסה רפואית.
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הספק מתחייב כי עם סיום ההסכם מכל סיבה שהיא ,יעביר לרשות הנדסה רפואית את
כל המידע שנותר ברשותו על גבי כל מדיה שהיא ,והוא מתחייב כי לא יישאר בחזקתו
מידע כלשהו הקשור להנדסה רפואית.

.27

התחייבויות והצהרות הספק בפרק זה הינן מהותיות להתקשרות שבין הצדדים והפרת
התחייבות או הצהרה כלשהי מצד הספק המנויה בפרק זה תהווה הפרה יסודית של
ההסכם.

מניעת מטרדים והפרעות
הספק יבצע את האמור בהסכם זה תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם כל הגורמים
.81
הנוגעים בדבר אצל הנדסה רפואית ,ובכלל זה מי מעובדי הנדסה רפואית ,תוך התחשבות
מירבית בצרכי העבודה הסדירה בהנדסה רפואית ,ויעשה כמיטב יכולתו למנוע תקלות
והפרעות מכל סוג שהוא להנדסה רפואית או לכל גורם קשור.
ביטוח ואחריות
.81

הספק ישא בכל האחריות על פי הדין ועל פי הוראות הסכם זה לנזקים שייגרמו על-ידי או
עקב הגלילים ותפקודן או כל פגם או קלקול בהם ,בין קלקול בשל פגם טכני ,מכני או
חשמלי ובין נזק שייגרם בשל או עקב או בקשר עם הגלילים .אחריות נזיקית זו תהיה
בתוקף במשך כל תקופת האחריות.

.87

הספק ישפה את הנדסה רפואית או מי מטעמה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ,הפסד,
אובדן ,חיוב ו/או הוצאות שיגרמו להנדסה רפואית בעטיו של הספק או מי מטעמו,
כמפורט לעיל ,וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של הנדסה רפואית ממנו לעשות כן.

.83

במקרה שתוגש תביעה נגד הנדסה רפואית או מי מטעמה הקשורה במישרין או בעקיפין
לנזקים שאירעו בקשר עם הגלילים ו/או עקב הגלילים ותפקודן ,מתחייב הספק ,כי מיד
עם דרישה ראשונה בכתב מצד הנדסה רפואית הספק יאשר להנדסה רפואית בכתב ,כי
הוא יישא בכל תוצאות התביעה ,לרבות ההוצאות שיוצאו על ידי הנדסה רפואית בהגנתה
מפני תביעה כאמור .בכל מקרה של תביעה נגד הנדסה רפואית או מי מטעמה ,בגין נזק או
אובדן כאמור בסעיף זה לעיל ,הספק יפצה ו/או ישפה את הנדסה רפואית או מי מטעמה
אשר נגדו הוגשה התביעה בגין כל סכום בו יחויב בשל או בקשר לנזק ,אובדן או פגיעה
כאמור ,וכן בגין מלוא הוצאותיו בגין ההליך המשפטי ,לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת
עורכי דין בסכום סביר ,בנסיבות העניין ,וזאת בתוך זמן סביר ממועד קבלת הדרישה או
התביעה אצל הנדסה רפואית או מי מטעמה אשר נגדו הוגשה התביעה כאמור .לספק
תימסר הודעה על כך ,ותינתן לספק ,ככל שהדבר יתאפשר ,אפשרות להצטרף להליכים
המשפטיים ,ולהשתתף בניהול ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור.

.84

לכיסוי אחריותו על-פי דין ועל-פי האמור בהסכם זה כלפי צדדים שלישיים ,כלפי הנדסה
רפואית ו כלפי מי מטעמו ,אך בלי לגרוע ממנה ,הספק מתחייב לערוך על חשבונו ולהחזיק
בתוקף כל עוד עלולה להיות כלפי הנדסה רפואית או כלפיו חבות שבדין בקשר לאמור
לעיל ,ביטוחים מתאימים על פי שיקול דעתו ולהנחת דעת יועץ הביטוח של הנדסה
רפואית .הספק מתחייב לערוך ,לכל הפחות ,ביטוח אחריות למוצרים פגומים ,ביטוח
חבות מעבידים וביטוח צד ג' ,בתנאים ובסכומים מקובלים (להלן" :פוליסות האחריות").
פוליסות האחריות אשר יערכו על ידי הספק יכללו את הנדסה רפואית כמבוטח נוסף,
ויכללו סעיף "אחריות צולבת".

.85

בפוליסות האחריות תיכלל הוראה מפורשת הפוטרת את הנדסה רפואית או כל הפועל
מטעמה מתשלום השתתפות עצמית.

.87

כמו כן תיכלל בפוליסות האחריות התחייבות של המבטח שלא לבוא בתביעת שיבוב או
בכל תביעה אחרת נגד הנדסה רפואית או הפועלים מטעמה או כנגד מבטחיהם.
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הספק מתחייב לחדש מעת לעת את פוליסות האחריות וכן להציג בפני הנדסה רפואית,
מיד עם דרישתה לכך ,אישור מעודכן על עריכת פוליסות האחריות על פי דרישתה.

.88

הספק פוטר מאחריות את הנדסה רפואית ו/או והבאים מטעמה מאחריות לכל נזק
שיגרם לרכוש ו/או מלאי מכל מין וסוג שהוא בבעלותו ו/או בהשגחתו ו/או באחריותו
ו/או באחזקתו והמובא על ידו ו/או מטעמו לחצרי הנדסה רפואית (בין אם נערך ביטוח
לרכוש זה ובין אם לאו) .היה ורכוש זה מבוטח בפוליסת ביטוח כלשהי ,ייכלל בה סעיף
לפיו המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי הנדסה רפואית ו/או הבאים מטעמה .פטור
מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.

.87

הספק יישא בכל הוצאות דמי הביטוח .הפוליסות יכללו תנאי מפורש על פיו רק הספק
יישא בתשלום הפרמיה.

.71

הספק מתחייב ,כי במקרה של אירוע ביטוח שכתוצאה ממנו יופעלו פוליסות האחריות,
כולן או מקצתן ,הוא ידאג על חשבונו להשבת פוליסות האחריות למצבן ערב הפעלת
הפוליסה ,וזאת בהתאם לתנאים ולגבולות הכיסוי שהיו בפוליסות האחריות ערב
הפעלתן.

.71

התחייבויות הספק בפרק זה הינן מהותיות להתקשרות שבין הצדדים והפרת התחייבות
כלשהי מצד הספק המנויה בפרק זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

העדר יחסי עובד-מעביד
.77

הצדדים מצהירים ,כי הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו הינו בבחינת "ספק עצמאי"
אשר אינו משתלב במסגרת הנדסה רפואית וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו משום
יצירת יחסי עובד מעביד בין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ובין הנדסה רפואית
ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה.

הצהרת הספק בפרק זה הינה מהותית להתקשרות שבין הצדדים ,והפרת הצהרה זו יהיה
.73
בה כדי להוות הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.
הפרות ותרופות
.74

בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן ,הנדסה רפואית תהיה רשאית לבטל את ההסכם
לאלתר ,ללא מתן הודעה כלשהי לספק ,ולבצע את התחייבויות הספק על פי הסכם זה ,בין
בעצמה ובין בכל דרך אחרת כפי שתמצא לנכון ,לרבות בידי ספק חלופי ,והספק מוותר על
כל טענה ,תביעה ודרישה כספית או אחרת כלפי הנדסה רפואית או מי מטעמה בשל כך:
74.1

הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית.

74.7

הספק אינו מבצע את ההסכם בפועל.

74.3

הספק הוכרז כפושט רגל או שניתן נגדו צו כינוס נכסים או קבלת נכסים או צו
פירוק או צו הקפאת הליכים או מונה לו מנהל מיוחד או נאמן או מפרק (זמני
או קבוע) ,בין באופן זמני ובין באופן קבוע ,או שהוגשה נגדו בקשה למתן צו או
מינוי כאמור ,או הוטל עיקול על חלק מהותי מנכסי הספק באופן שיש בו ,לדעת
הנדסה רפואית ,חשש לפגיעה בהמשך יכולתו של הספק לבצע התחייבויותיו על
פי הסכם זה.

74.4

הספק הסב את ההסכם כולו או מקצתו באופן ישיר או עקיף ,לרבות בדרך של
העברת השליטה בספק לאחרים מבלי לקבל את הסכמת הנדסה רפואית לכך
מראש ובכתב.
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במקרה של הפרה כאמור לעיל ,הספק ישלם להנדסה רפואית כפיצוי מוסכם ומוערך
מראש סכום של ( 51,111חמישים אלף) דולר ארה"ב (להלן" :פיצויים מוסכמים") .סכום
הפיצויים המוסכמים ישולם על פי שער המטבע היציג ביום התשלום בפועל כפי שנקבע על
ידי בנק ישראל .במקרה כאמור תהיה הנדסה רפואית פטורה מתשלום יתרת התמורה
המגיעה ממנה לספק ,וזאת בלי לגרוע מכל זכות או סעד אחר המוקנים לה מכח הסכם זה
או על פי כל דין .הצדדים מצהירים כי גובה הפיצויים המוסכמים נקבע על ידם בהתחשב
במהותו והיקפו של ההסכם והוא סביר בנסיבות העניין.

בכל מקרה של הפרת ההסכם שאינה הפרה יסודית ,יתקן הספק את ההפרה בתוך  2ימי
.77
עבודה מיום שנדרש לכך על ידי הנדסה רפואית או מי מטעמה .לא תיקן הספק את
ההפרה כאמור ,תהיה הנדסה רפואית רשאית לבטל את ההסכם ,ויחולו ההוראות שלעיל
לעניין זכותה לקבלת הפיצויים המוסכמים ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים
המוקנים לה על פי ההסכם ועל פי כל דין.
סטייה או ויתור
.72

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא
תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.

.78

לא השתמש או השתהה מי מהצדדים מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי
הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.

למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי כל שינוי בתנאי ההסכם או ויתור על זכות
.77
מהזכויות שבו ע"י מי מהצדדים יהיו אך ורק בכתב.
שונות
.111

האמור בהסכם זה ממצה את כל ההסכמות שבין הצדדים ולא יהיה תוקף לכל הצעה,
זיכרון דברים ,התכתבות או משא ומתן שהוחלפו בין הצדדים בכתב או בעל-פה עובר
לחתימת הסכם זה ,או לכל שינוי ,תוספת או תיקון להסכם זה ,אלא אם יהיו בכתב
וייחתמו על ידי שני צדדי ההסכם.

.111

כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכותרת להסכם זה לעיל
תחשב כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת ,או בתום  27שעות מעת
שנמסרה למשלוח בדואר רשום בבית הדואר ,המוקדם מבין השניים .הודעה שהועברה
בפקס יראו אותה כנתקבלה במועד העברתה ,אם צורף לה אישור על העברתה המלאה
והתקינה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב כל צד להודיע למשנהו על כל שינוי שיחול במענו או
.117
בפרטיו.
שיפוט
.113

ל בית המשפט המוסמך עניינית אשר מקום מושבו בעיר תל אביב  -יפו ,תהא הסמכות
המקומית הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע להסכם או הנובע ממנו ,והצדדים
מוותרים מראש על זכותם לפנות לכל בית משפט אחר אשר מקום מושבו איננו בעיר תל-
אביב.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
כללית הנדסה רפואית

הספק

33

-34-

אישור
אני הח"מ _______________ ,עו"ד ,מס' רישיון __________ ,מרחוב ____________
בעיר __________________ ,מאשר בזאת כי החתימות הנ"ל הן של ה"ה
_______________ו ________________ -אשר זיהו עצמם באמצעות ת.ז .שמספרן
________________ ו / ______________ -המוכרים לי אישית ,וכי חתימותיהם מחייבות
את הספק שבשמו חתמו לכל דבר ועניין.
_____________________
עו"ד
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תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
אני הח"מ _________________________ מס ת"ז ____________  ,המציע*  /העובד אצל
המציע* _____________ /בתאגיד* ____________________ (להלן" :המציע") מצהיר בזה כי:
.1

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומוסמך לחתום על הצעה המוגשת מטעם
המציע.

.7

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא
התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

.3

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע
הצעות במכרז זה או מי אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.

.4

המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

.5

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר
מהצעתי זו.

.7

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

.2

הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ואינה נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם
מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן  Vבמקום המתאים



המציע*  /אם המציע הינו תאגיד  -המצהיר ו/או מי מנושאי המשרה בתאגיד המציע ,אינו
נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז ,אם כן ,אנא פרט:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
* מחק את המיותר
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המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות
עבירות של תיאומי מכרזים ,אם כן ,נא פרט:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
_______________

_______________

_______________

תאריך

שם המציע  /התאגיד

/

חתימת המציע

_______________
חתימת התאגיד

אישור
אני הח"מ ,עו"ד ____________ ,מ"ר____________ ,מרח' ____________ מאשר בזאת כי ביום
____________ הופיע בפני ____________ שזיהה את עצמו ע"י ת"ז  /המוכר לי באופן אישי
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא
יעשה כן ,אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.
____________
שם מלא
וחותמת
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