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כתב הזמנה
הנדון :מכרז פומבי  -01/18הזמנת הצעות לרכש והספקה של סוללות חד פעמיות לשתלים
קוכליארים
מבוא
.1

כללית הנדסה רפואית בע"מ (להלן" :הנדסה רפואית") מזמינה בזאת הצעות מחיר לרכש
והספקה של סוללות אבץ אויר מסוג  Power One Implant P675לשתלים קוכליארים (להלן
ביחד" :המוצרים" או "הסוללות") ,והכל כמפורט במסמכי המכרז.

.2

ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת והזמנת המוצרים 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 מוצרים .על פי הזמנה זו ,מתחייב המציע לספק את
המוצרים בהתאם להזמנות שיימסרו לו מעת לעת על-ידי הנדסה רפואית בהתאם לצרכיה ועל
פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .מובהר ומוסכם במפורש ,כי אין בהתקשרות מכח הזמנה זו
כדי להקנות למציע בלעדיות כלשהי ,מכל מין וסוג.

.3

בהתאם לנתוני שנים קודמות ולהערכות ראשוניות ,הנדסה רפואית מבצעת מדי שנה רכש של
כ 1,200 -יחידות .יודגש ,כי בעצם הצגת הערכה ראשונית זאת ,אין על מנת לחייב את הנדסה
רפואית לרכוש מהמציע כמות מסוימת או כמות כלשהי של מוצרים (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 .המציעים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנדסה
רפואית וכל מי מטעמה בעניין זה על כל הקשור והכרוך בו.

.4

אספקת המוצרים תיעשה למחסני הנדסה רפואית.

.5

ההתקשרות הנה למשך תקופה בת  24חודשים ,כאשר להנדסה רפואית מוקנית אופציה
להארכת ההתקשרות ב 12 -חודשים נוספים.

.6

הנדסה רפואית תהא רשאית ,אך לא חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להזמין
מהספק במהלך תקופת ההתקשרות נשוא המכרז מוצרים מסוגים 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 הדגם המנוי 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 המוצרים המוצעים כפי שנקבע במסגרת המכרז ועל פי

-3הצעתו האחרונה של הספק .בכל מקרה ,אין בהזמנת דגם חדש על מנת לגרוע מהתחייבותו של
המציע להמשיך ולהציע להנדסה רפואית ,במהלך כל תקופת ההתקשרות ,את הדגם שהוצע על
ידו במסגרת המכרז.
.7

על כל ספק להמשיך ולקיים במשך כל תקופת ההתקשרות את תנאי הסף להשתתפות במכרז.

.8

למען הסר ספק ,המציעים נדרשים להגיש הצעה אך ורק לסוללות נשוא מכרז זה .מציע שיגיש
הצעה לדגם אחר ,הצעתו תיפסל על הסף.

תנאים מקדמיים להגשת הצעות מחיר
.9

על כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות ,שהנן תנאי סף להשתתפותו במכרז:
9.1

בידי המציע אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס-הכנסה לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976 -

9.2

המציע בעל יכולת לאספקת סוללות נשוא מכרז זה.

9.3

המציע הינו יצרן/יבואן של סוללות מהסוג נשוא המכרז במהלך השנתיים שקדמו
למועד האחרון להגשת הצעות.

הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף עלולה להיפסל ולא להיות מובאת לדיון ,הכל בכפוף לזכותה של ועדת
המכרזים ליתן בידי המציע ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,אפשרות לתקן כל פגם אשר
נפל בהצעתו ,לרבות פגם מהותי ,או להוסיף כל מסמך או אישור אשר לא צורף להצעתו .המציעים
מוותרים בזאת באורח בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד כללית בעניין זה על כל
הקשור ,הכרוך והנובע הימנו .
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מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
.10

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

.11

המסמכים הנדרשים להוכחת העמידה בתנאי הסף:

.12

.13

11.1

אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס-הכנסה לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו – .1976

11.2

תצהיר מנכ"ל בנוסח המצ"ב כנספח ז' למסמכי המכרז.

אישורים ומסמכים שיש לצרף להצעה  -כללי:
12.1

מסמכי המכרז  -על המציע לצרף את מסמכי המכרז ,על נספחיהם ,בשלמותם כשהם
מלאים וחתומים ,לרבות פניה זו לקבלת הצעות.

12.2

נספח א'  -טופס הצעת המחיר של המציע .הצעת המחיר מתייחסת למוצרים
המוצעים בשלמותם על כל מרכיביהם ,בהתאם לדגם הנדרש ולרבות כל התחייבויות
המציע כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות (נספח ד') על נספחיו.

12.3

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

12.4

נספח ג'  -הסכם ההתקשרות חתום.

12.5

נספח ד'  -תצהיר בדבר אי תיאום מכרז.

12.6

נספח ה'  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

12.7

נספח ו'  -התחייבות לסודיות ואבטחת מידע.

12.8

נספח ז' – תצהיר מנכ"ל.

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.

אמת המידה לבחירת ההצעה הזוכה
.14

בחירת ההצעה הזוכה תקבע ע"פ המחיר הנמוך ביותר שיוצע עבור הסוללות ,בהתאם לנספח
הצעת המחיר.
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עריכת ההצעה והגשתה
.15

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

.16

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

.17

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 .לחלופין ,ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול את ההצעה על הסף,
והכל בהתאם להוראות הדין.

.18

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.

.19

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.

.20

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.

.21

ההצעה תוגש במעטפה סגורה ואטומה עליה ירשם "מכרז פומבי מס'  - 01/18הזמנת הצעות
מחיר לרכש והספקת סוללות חד פעמיות לשתלים קוכליארים" ,בלבד .על המעטפה לא יופיע
כל סימן מזהה של המציע.

.22

המעטפה תופקד בתיבה המיועדת לכך במשרדי הנדסה רפואית ברח' יוני נתניהו  1ג' ,קומה 2
אור יהודה ,לא יאוחר מיום  24/01/2019בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון להגשת
ההצעות") .אין לשלוח את ההצעות בדואר .לא תתקבל הצעה שהופקדה בתיבת המכרזים
לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.

.23

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

.24

ההצעה תהיה תקפה למשך תקופה של  120יום 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 ( 7שבעה) 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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.25

הנדסה רפואית תהיה רשאית לנהל במסגרת המכרז משא ומתן (לרבות באמצעות הליך
התמחרות מקוון ככל שווועדת המכרזים תבחר בכך) עם שני 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.

.26

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.

.27

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

.28

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 המכרז ,אזי הוא לא יורשה ליטול
חלק בכל סבב התמחרות נוסף ,אם וככל שייערך.

.29

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.

.30

על אף האמור ,הנדסה רפואית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה
שהיא ,ובכל בכפוף להוראות כל דין.

.31

הנדסה רפואית תהא רשאית להתקשר בהסכם להספקת המוצרים ,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.

.32

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

.33

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
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והודעה על כך תימסר לכל אותם גורמים.
.34

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

.35

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.

.36

המציעים מתחייבים ,בהגשת הצעותיהם ,לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם הנדסה רפואית
ו/או מי מטעמה ובכלל זאת למסור להם כל מידע ,מסמך או נתון אשר יידרש על ידם .הנדסה
רפואית תהיה רשאית לפסול הצעה של מציע שלדעתה אינו משתף פעולה עימה ו/או עם מי
מטעמה באופן מלא.

.37

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.

.38

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

.39

הנדסה רפואית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,בכל שלב של הליכי המכרז ,לבטל 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 ,והודעה על כך תימסר לכל אותם גורמים.

.40

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שהינה בלתי סבירה
מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף
מסעיפי המכרז שעל פי דעת הועדה עלול למנוע מהמציע את היכולת למימוש ההצעה באופן
מושלם.

.41

ועדת המכרזים רשאית להחליט ,כי אי התאמה לתנאי ההזמנה הייתה בגדר טעות סופר או
טעות חשבונאית בהצעה ,ולתקנה; תיקון כאמור יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי ועדת
המכרזים וירשם בפרוטוקול.

.42

בגין שינוי כמפורט להלן ,או שינוי דומה למקרים המפורטים להלן ,שהתרחש לאחר מועד
הגשת ההצעות ,ואשר לא אושר מראש ובכתב על ידי המזמינה תהא המזמינה רשאית לפסול
מציע ,או להתנות את המשך השתתפותו בתנאים או הנחיות שתקבע המזמינה:
 42.1שינוי הגורם לאי עמידת המציע במי מתנאי הסף הקבועים במסמכי המכרז.
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נושים על-ידי צדדים שלישיים או על ידי הגוף עצמו ,ולרבות במקרה בו מונה לו מפרק
זמני ,כונס נכסים זמני או בעל תפקיד זמני אחר ,או כל הליך בעל אופי דומה.
 42.3הרשעה של המציע ו/או מי מבעליו בעבירה פלילית ,או במקרה בו מתנהלים נגד המציע
ו/או מי מבעליו הליכים פליליים או חקירות בקשר עם עבירה פלילית שביצע לכאורה.
 42.4התרחשות של אירוע יוצא דופן אשר יש בו ,לפי שיקול דעתה של המזמינה ,השלכה
שלילית מהותית על יכולתו של המציע לבצע את השירותים.
 42.5הגשת מידע שקרי או מטעה למזמינה.
.43

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

.44

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.

.45

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  ,1973 -המחייבת את
המציע וניתנת לקיבול על-ידי הנדסה רפואית בכל עת ,ובכפוף להוראות מכרז זה.

.46

המציע ,בעל עניין בו ,כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה באחד מהם ,או כל מי
מטעמו של המציע לא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם מציע אחר כלשהו .מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,תיאום הצעה ,לרבות :כריתה מפורשת או מכללא של הסכם או הבנה
מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו  -למעט אדם או גוף שהינו בעל עניין במציע  -בעניין בעלות,
שיתוף פעולה ,מימון ,מחירים ,העברת נכסים ,אסטרטגיות להצעה וכיו''ב; קבלה של מידע
כאמור או החלפתו בצורה אחרת ,פרסומו או גילויו לאדם או גוף כלשהו ,כאשר ידוע למציע כי
האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שליח או עובד במציע אחר (לעניין סעיף זה,
ייחשב "בעל עניין" כמי שהחזיק ,במישרין או בעקיפין ,ב 10%-לפחות מסוג מסוים של אמצעי
שליטה"; כמו וכן" ,החזקה" היא ,לרבות החזקה כשלוח או כנאמן).

.47

על הנדסה רפואית ו/או כל היועצים ששימשו אותם לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל
הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שחלו במסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר
ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז.

.48

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

.49

כתנאי להשתתפותו של המציע המכרז מחויב המציע לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע ,בכתב
או בעל פה ,הנוגע במישרין או בעקיפין לנשוא המכרז ,אשר אליו נחשפו המציע עקב ובמסגרת
השתתפותו במכרז ובעקבות חשיפתו למידע הכלול במסמכי המכרז ,זולת מידע שהינו ברשות
ה ציבור .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לא יקיים המציע כל קשר ,ישיר או עקיף ,עם
גורמי תקשורת מכל סוג שהוא ,ולרבות מדיה כתובה ,אלקטרונית ,טלוויזיונית ,רדיופונית
ו/או אחרת בכל עניין הנוגע למכרז ,אלא באישור המזמין .האמור לעיל חל גם בנוגע לבעלי
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להבטיח כי בעליו ,ספקי המשנה ,יועציו ומי מטעמו יצייתו לאמור בסעיף זה.
.50

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-
יפו.

הודעה למציעים שהצעתם זכתה והשלמת ההתקשרות
.51

הודיעה הנדסה רפואית למי מהמציעים על קבלת הצעתו הוא יידרש ,תוך ( 7שבעה) ימים מעת
שתימסר לו הודעה בכתב על קבלת הצעתו ,להמציא אישור ביטוח חתום על-ידי החברה
המבטחת  .ככל שבוצעו שינויים בהסכם ההתקשרות ,תמציא הנדסה רפואית לאותו מציע ,יחד
עם הודעתה על זכייתו ,עותק מההסכם המתוקן לחתימתו של הספק הזוכה .הספק הזוכה
ימציא את ההסכם המתוקן שהוא חתום כל חלקיו ונספחיו כאמור לעיל ,בכל עמוד ,ולאשר
את חתימתו במקומות המיועדים לכך באמצעות עו"ד.

.52

היה והמציע לא יחזיר את ההסכם על כל חלקיו ונספחיו ואת אישור הביטוח להנדסה רפואית
כשהם חתומים על ידו ,והכל כמפורט לעיל ,תוך ( 7שבעה) ימים מעת מסירת הודעת הנדסה
רפואית על זכייתו ,תהא הנדסה רפואית רשאית ,לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,לפעול
בהתאם לחלופות להלן:
52.1

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.

52.2

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
.53

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 המוצרים
על פ י 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.

.54

למציע שידורג שני (או השלישי – לי העניין) תהא שהות של  7ימים להודיע להנדסה רפואית על
קבלת 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
.55

מציע שיבקש לעיין בפרוטוקולים של ועדת המכרזים או במסמך אחר ,יהיה רשאי לפנות
להנדסה רפואית בכתב בתוך  30יום ממועד מסירת החלטתה הסופית של ועדת המכרזים
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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  500ש"ח ,לכיסוי הוצאות
הנדסה רפואית בקשר עם מתן זכות העיון כאמור.
.56

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.

.57

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.

.58

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 .מובהר כי ,למעט בנסיבות מיוחדות,
הצעת המחיר לא תחשב כסוד מסחרי.

.59

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
.60

שאלות ובירורים לגבי המכרז ניתן להעביר להנדסה רפואית באמצעות דואר אלקטרוני,
שכתובתו  shoshiya@clalit.org.ilעבור "מכרז פומבי מס'  -01/18לרכש והספקה של
סוללות חד פעמיות לשתלים קוכליארים" ,וזאת עד ליום ( 16/01/2019יש לאשר את קבלת
המייל לאחר שליחתו בטלפון מס' .)03-5389536

.61

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

.62

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.

.63

הנדסה רפואית תהיה רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות ,לשנות את נוסח
המכרז לרבות איזה מנספחיו ,וזאת הן ביוזמתה והן בהתחשב בשאלות שיתקבלו על ידה ,ואזי

-11הנוסח 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 .כל
שינוי כאמור יהיה בכתב ויפורסם באתר האינטרנט של הנדסה רפואית ,כאמור לעיל ,ויהווה
חלק בלתי נפרד מהמכרז.

כללית הנדסה רפואית
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נספח א'
הצעת מחיר
.1

.2

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
הסוללות המוצעות לשביעות רצון הנדסה רפואית.

1.2

למען הסר ספק ,המציעים נדרשים להגיש הצעה אך ורק לסוללות נשוא מכרז זה .מציע
שיגיש הצעה לדגם אחר ,הצעתו תיפסל על הסף.

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.

1.5

המחירים המוצעים במסגרת הצעת מחיר זו ,ללא יוצא מן הכלל לא יהיו גבוהים יותר מן
המחירים הנוהגים כיום בין הנדסה רפואית לספק .במקרה שבו תוגש בגין פריט אחד או
יותר הצעת מחיר שהינה גבוהה מן המחיר הקיים כיום ,הנדסה רפואית תהא רשאית
לפסול את הצעתו של הספק ,בין אם בחלקה ובין אם בכללותה .לחילופין ,הנדסה רפואית
תהא רשאית לראות את הצעת הספק כאילו המחיר שהוצע במסגרתה בגין הפריט או
הפריטים כאמור הינו זהה למחיר הקיים כיום והדבר יחייב את המציע לכל דבר ועניין.
תנאי תשלום
2.1

התמורה בגין כל מכשיר תשולם בתנאי שוטף  93 +יום ,וזאת מיום הספקת כל
מכשיר על ידי המציע לשביעות רצון הנדסה רפואית או מיום העברת חשבונית תקינה
בגין המכשיר לידי הנדסה רפואית ,המאוחר מבין השניים.
סכום התמורה ישולם בש"ח לפי שער המטבע היציג של המט"ח הרלבנטי הידוע ביום
הספקת המוצרים 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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.3

הצעת המחיר:

המוצר
סוללת אבץ אויר חד פעמית לשתל קוכליארי
מסוג Power One Implant P675

יחידת מידה

מחיר ומטבע

קופסא*

*קופסא מכילה  10 -אריזות המכילות  6סוללות לאריזה (סה"כ  60סוללות לקופסא).
הצהרה והתחייבות
הצעת המחיר ,יחד עם מסמכי המכרז שנחתמו על-ידינו על נספחיה ,מהווה "הצעה בלתי חוזרת" לכללית,
המחייבת אותנו וניתנת לקיבול על-ידי כללית .לעניין התחייבותנו זו ,אם הוגש טופס הצעת מחיר ,או
מסמכים אחרים שיש לצרף אל מסמכי המכרז כשהם מסויגים ,מותנים ,לוקים בחסר או כוללים שינוי,
תוספת או השמטה כלשהם ,תהיו רשאים לראות את הצעת המחיר ,מסמכי המכרז שבנדון ויתר המסמכים
שהוגשו ,כאילו הוגשו ללא השינויים ,ההסתייגויות או ההתניות האמורים לעיל ,או לפסול את הצעתנו ,לפי
שיקול דעתכם הבלעדי ובלי שתהיו חייבים לנמק זאת.

-14אנו מצהירים ,כי אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות וההתניות המפורטות במסמכי המכרז ,על
נספחיהם וצרופותיהם והם יהוו חלק בלתי נפרד מהצעתנו הבלתי חוזרת ומהתחייבויותינו כלפיכם אם
הצעתנו תתקבל על-ידיכם.
שם המציע:

מס' חברה:

כתובת:

תאריך:

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

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 ב'
הסכמה לתנאי המכרז
הננו מאשרים בזאת כדלקמן:
.1

קראנו בעיון את כל מסמכי המכרז ,ברורות לנו כל דרישות הנדסה רפואית המופיעות בהם ואנו
מסכימים לכל התנאים הכלולים בהם ובכלל זה לכל תנאי הסכם ההתקשרות המהווה חלק
מהם.

.2

בדקנו ושקלנו היטב ,ולרבות באמצעות מומחים ויועצים ,את תנאי המכרז.

.3

ואנו מוותרים בזאת על כל טענה בדבר אי ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי המכרז ו/או ההסכם
ו/או הוראות כל דין ,או השלכותיהם של תנאים כאמור ,או בדבר אי ידיעה או אי הכרת תנאי או
נסיבה כלשהם הקשורים בביצוע התחייבויותינו על פי ההסכם למתן השירותים.

.4

הצעתנו נערכה בהתאם ועל סמך בדיקות עצמאיות שנערכו על ידינו .לא הסתמכנו בשום צורה
על מצגים או התחייבויות כלשהן מצד הנדסה רפואית (או מי מטעמה) ולא נהיה רשאים להעלות
כל טענה ,דרישה או תביעה בהסתמך על מצגים או התחייבויות ,אם וככל שניתנו לנו ,אשר אינם
מפורטים במסמכי המכרז.

.5

יש בידינו את ההיתרים ,הרישיונות ,האישורים ,הידע המקצועי ,הניסיון והיכולת הפיננסית
לספק את המוצרים ולקיים את כל התחייבויותינו עפ"י מסמכי ההצעה ,ויש ברשותנו כל הכלים,
ה ציוד ,האמצעים וכוח האדם המקצועי הדרושים לצורך מילוי כל התחייבויותינו במלואן,
ולרבות אספקת המוצרים באיכות הנדרשת ,ובהתאם ללוח הזמנים הנקוב במסמכי המכרז.

.6

אנו ערים לעובדה כי יהיה עלינו לקיים את כל התחייבויותינו באיכות גבוהה ביותר הדורשת
תכנון ,מיומנות ,מקצועיות ודיוק רב ויש ביכולתנו לעמוד בדרישות אלו ואנו מודעים לכך
שקבלנו על עצמנו לספק את השירותים בהתאם לדרישות הנדסה רפואית ,ללא זכות לטענת
עיכוב או השהיות כלשהם בגין תנאי שוק מכל סוג שהוא .אנו מוותרים מראש על כל טענה
הנוגעת ,בין היתר ,למחסור בכוח אדם ,ציוד ,כלים וכיוצ"ב.

.7

אנו מאשרים כי הצעתנו כוללת את כל הדרישות לשם ביצוע כל ההתחייבויות המוטלות על
הספק הזוכה במכרז.

.8

אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת המונעת את התקשרותנו בחוזה זה ומילוי כל התחייבויותינו על
פיו .הגשת הצעתנו ,וקיום כל התחייבויותינו בהתאם אליה ובהתאם למסמכי המכרז (אם נבחר
כמציע זוכה) אינם עומדים בניגוד לדין או הסכם כלשהו החלים עלינו או המחייבים אותנו.

.9

הננו מצה ירים שאין לנו כל הסתייגויות או אי הבנות ביחס לכל המופיע בהצעתנו זו או במסמכי
המכרז ,וכל טענה או שאלה בקשר אליהם הובאו לידיעת נציגי המזמינה וקיבלנו עליה תשובה
מספקת.

.10

הצעתנו הנה "הצעה בלתי חוזרת" הניתנת לקיבול על ידי הנדסה רפואית בכל עת ,בכפוף לתנאי
המכרז.

-16.11

ידוע לנו שכל שינוי שייעשה על ידינו במסמכי המכרז ,וכל הסתייגות מהאמור בהם ,לא יובאו
בחשבון בעת הדיון בהצעתנו (ואם הצעתנו תיבחר  -לא יובאו בחשבון בהתקשרות עמנו) ,כאילו
לא נעשו מעולם ,והם אף עלולים להביא לפסילת הצעתנו ,ואנו מסכימים לכך.

.12

ידוע לנו ואנו מסכימים כי הנדסה רפואית אינה חייבת למסור פרטים ו/או נימוקים כלשהם
בנוגע לאי קבלת הצעה כלשהי ו/או בנוגע להצעה/הצעות שתתקבל/נה.

.13

אנו מתחייבים כי לא נפעל לתאום הצעתנו במסגרת המכרז עם מי מבין המשתתפים במכרז.

.14

ידוע לנו ,ואני מסכימים ,כי לא נהיה זכאים לכל שיפוי ו/או החזר כספי שהוא בקשר עם המכרז
ו/או תוצאותיו ,על כל הכרוך ,הנובע והקשור בכך.

.15

אנו מתחייבים כי במסגרת המכרז לא נגיש הצעות שאינן תואמות את יכולותינו או הצעות
שקריות או מניפולטיביות שאינן תואמות את כוונותינו האמתיות ו/או העומדות בניגוד
להוראות כל דין ודיני העבודה בפרט.

.16

אנו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות הקבועות במסמכי המכרז ,ואנו מוותרים על כל טענה,
דרישה או תביעה בקשר עמם ,ונהיה מושתקים ומנועים מהעלאת כל טענה כאמור.

.17

הצעתנו מוגשת לאחר שהתקבלו במוסדותינו הפנימיים כל ההחלטות הנדרשות לשם כך ,והיא
חתומה על ידי מורשי חתימה הרשאים לחתום עליה בשמנו ,ולחייבנו.

חותמת המציע  +חתימות______________________ :

שם החותם _____________ :תפקידו_____________ :
שם החותם _____________ :תפקידו_____________ :

אישור
אני הח"מ ,_______________ ,עו"ד ,מאשר בזה ,כי המציע רשאי ומוסמך להגיש הצעה למכרז ,כי
התקיימו כל התנאים והדרישות שצריכים היו להתקיים על פי כל דין ועל פי מסמכי ההתאגדות שלו
לצורך הגשת הצעתו וכי מסמך זה נחתם ע"י ה"ה _____________ ו ,______________-הרשאים
ומוסמכים לחתום עליו בשם המציע וחתימתם מחייבת אותו.

_____________________
עו"ד
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נספח ג'

הסכם
שנערך ונחתם בתל-אביב ביום ____ בחודש ________ ,שנת 2018
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
והואיל:
והואיל:
והואיל:

והספק מצהיר כי הנו עוסק ביבוא ,מכירת ,הספקת ,של ציוד בתחום אביזרי שמיעה
(לרבות מכשירי שמיעה);
והנדסה רפואית פרסמה מכרז פומבי מספר ( 01/18להלן" :המכרז") לרכש והספקה
של סוללות חד פעמיות לשתלים קוכליארים (להלן" :המוצרים" או "הסוללות" ),
והכל כמפורט במסמכי המכרז.
והספק הגיש הצעה למכירת והספקת המוצרים ,בהתאם לתנאי המכרז על נספחיו
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 המוצרים ,לרבות מתן
מלוא השירותים ,כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה על נספחיהם;

-18לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
מבוא ,נספחים ופרשנות
.1

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.2

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.

.6

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.

ההסכם  -אינו גורע מהאמור במסמכי המכרז
.7

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
.8

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

הצעת מחיר;

נספח ב':

הצהרת המציע בדבר הסכמה לתנאי המכרז;

נספח ד':

הצהרת המציע בדבר אי תיאום מכרז;

נספח ה':

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים;

נספח ו':

התחייבות לשמירת סודיות והגנת מידע.

-19הצהרות והתחייבויות הספק
הספק מצהיר ומתחייב ,כי:
.9

הוא בעל כל האמצעים ,הידע ,הניסיון ,המיומנות והמקצועיות הנדרשים לצורך הספקת
המוצרים ,וביצוע יתר ההתחייבויות הכרוכות במתן האחריות למוצרים.

.10

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

.11

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.

.12

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

.13

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

.14

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

.15

הוא ספק מקומי מורשה מאת היצרן של המוצרים ,והיצרן התחייב בפניו ,בכתב ,לספק תמיכה
במהלך כל תקופת ההתקשרות.

.16

הוא יחזיק במחסניו בישראל מלאי מספיק של הסוללות ,בכמות של לפחות חודשיים צריכה
בהתאם להזמנות שוטפות של הנדסה רפואית בממוצע שנתי .הסוללות שיוזמנו על ידי הנדסה
רפואית יסופקו למחסן הנדסה רפואית בתוך ולא יאוחר מחלוף  14ימי עבודה ממועד ההזמנה.

.17

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

.18

ידוע לספק כי הסכם זה מהווה הסכם מסגרת בלבד ,כאשר הספקת המוצרים 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 המוצרים 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.

.19

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,להנדסה רפואית שיקול הדעת הבלעדי להתקשר ,בכפוף להוראות
כל דין ,עם ספקים אחרים לשם הספקת המוצרים 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 מוצרים נוספים מאת ספקים או יצרנים אחרים ,ללא כל הגבלה .בכל
מקרה ,אין בהסכם זה על מנת להקנות לספק בלעדיות מכל מין וסוג.

-20תקופת ההסכם
.20

תקופת ההתקשרות עפ"י הסכם זה הנה ל( 24-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").

.21

תקופת ההתקשרות תוארך מאליה לתקופה נוספת של ( 12שנים עשר) חודשים מעבר לתקופת
ההסכם היסודית (להלן" :האופציה") .זאת ,אלא אם ניתנה לספק ,על ידי הנדסה רפואית,
הודעה בכתב בת  30ימים כי אין בכוונה להאריך את תקופת ההתקשרות( .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.

.22

נמשכה בפועל הספקת המוצרים 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 המוצרים בהודעה מראש של ( 15חמישה עשר)
ימים ,והספק מוותר על כל טענה ,דרישה או תביעה בעניין זה ,לרבות טענה כי בהמשך הספקת
המוצרים בפועל ,מעבר לתקופת ההסכם היסודית או תקופת האופציה ,היה משום הארכת
תקופת ההסכם.
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אספקת המוצרים
.23

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.

.24

ניתנה הודעת התחלה ,יחל הספק בביצוע חיוביו בהתאם להודעה ,לרבות היערכות מלאה
להספקה ראשונית של  1,800קופסאות (כהגדרתן בהצעת המחיר) בתוך  7ימי עבודה ממועד
הודעת ההתחלה .ממועד הודעת ההתחלה וכל עוד יהיה הסכם זה בתוקף ,יספק הספק להנדסה
רפואית את המוצרים במועד ובהיקף המפורטים בהסכם זה ובנספחיו.

.25

המוצרים 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 המוצרים הנדרשת ,יעד ומועד הספקתם וכל נתון אחר
שיידרש בקשר עם הספקת המוצרים .אלא אם יקבע אחרת בכל הזמנה ,למעט ההזמנה
הראשונית כאמור לעיל ,המוצרים יסופקו בתום  30ימים ממועד ביצוע ההזמנה.

.26

מבלי לגרוע מהאמור ,בסמוך למתן הודעת ההתחלה ,יתאמו הצדדים פגישת התנעה לצורך הצגת
תכנית העבודה השנתית לאספקת המוצרים.

.27

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

.28

ההזמנות תועברנה לספק באמצעות פקסימיליה ו/או דואר אלקטרוני ו/או מערכת ניפנדו ,או בכל
דרך אחרת שתיקבע בין הספק להנדסה רפואית.

.29

המוצרים שיסופקו יהיו זהים למוצרים שהוצגו בפני צוות המומחים של כללית הנדסה רפואית
במסגרת המכרז ואושרו על ידו.

.30

הספק ידאג לשלמות המשלוחים ומתחייב שלא לפתוח קופסא/ות מאיסופן ועד פריקתן ולמסרן
כשהן סגורות ,כפי שנמסרו לו .כמו כן ,ידאג כי תנאי האחסון הן במחסניו והן בעת שינוע
המוצרים יהיו בהתאם להוראות היצרן.

.31

הספק יצרף לכל משלוח של מוצרים ,תעודת משלוח בה יצוינו סוג ,המק"ט וכמות הקופסאות
נשוא המשלוח (להלן" :תעודת משלוח").

.32

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

.34

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

.35

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

.36

במועד הספקת המוצרים ימסור הספק להנדסה רפואית תעודת אחריות היצרן בקשר עם
המוצרים ,ככל שקיימת ,בנוסף להתחייבויות הספק בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם לתנאי
הסכם זה .במהלך תקופת ההסכם ו/או תקופת האחריות (המאוחר מבין השניים) ,אם וככל
שתתגלינה תקלות חוזרות ונשנות במוצרים ,הספק יחליף בהתאם לדרישת הנדסה רפואית את
אותם המוצרים במוצרים חדשים והכל ללא תוספת תשלום.

.37

הנדסה רפואית תהא רשאית ,אך לא חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להזמין
מהספק במהלך תקופת ההתקשרות נשוא המכרז מוצרים 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 הדגם המנוי בהצעת הספק ובמועד
זכיית הספק במכרז.

.38

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 המוצרים 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 הדגם שהוצע על ידו במסגרת המכרז.

.39

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.
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תשלום התמורה לספק
.40

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

.41

הספק לא יהיה רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו עפ"י ההסכם זה ,בלי קבלת הסכמת
הנדסה רפואית מראש ובכתב .הנדסה רפואית תוכל לא תסרב להסבת ההסכם על-ידי הספק
אלא מטעמים סבירים בלבד .ניתנה הסכמת הנדסה רפואית כאמור לעיל ,ובכפוף לתנאיה ,יקבל
על עצמו הנמחה את כל התחייבויות הספק על-פי ההסכם על כל נספחיו ,לכל דבר ועניין.

.42

מובהר ,כי הספק לא יהיה רשאי להמחות או לשעבד את זכותו לקבלת תשלום כלשהו מהנדסה
רפואית בקשר עם רכישת המוצרים 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  .1969 -בלי לגרוע מהאמור,
הנדסה רפואית תהיה רשאית להסכים להמחאת זכויות 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.

.43

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

פיצוי וקיזוז
.44

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 ,כל סכום
שהוציאה הנדסה רפואית או כל סכום נזק שנגרם לה ,כתוצאה מאי ביצוע התחייבות
מהתחייבויות הספק לפי הסכם זה .לספק תימסר הודעה מתאימה בכתב זמן סביר מראש עובר
לביצוע הקיזוז.

סודיות ואבטחת מידע
.45

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.
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הספק מתחייב כי התחייבותו האמורה בנספח ו' ,תהא תקפה לאורך כל תקופת ההתקשרות.

.47

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

.48

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

.49

הנדסה רפואית תהא רשאית בכל עת לערוך אצל הספק ביקורות ובקרות בכל האספקטים
והמרכיבים הנוגעים לשמירת סודיות ואבטחת מידע .הביקורות והבקרות תעשינה ,ככל
שתעשינה ,לאחר תיאום מראש עם הספק ובשעות העבודה המקובלות.

.50

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

.51

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.

.52

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.

.53

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.

.54

הספק מתחייב להודיע להנדסה רפואית מייד לכשייוודע לו על אובדן ,גניבה ,או כל נזק אחר
במדיה המגנטית ו/או במידע של הנדסה רפואית.

.55

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.

.56

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
.57

הספק יבצע את האמור בהסכם זה תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם כל הגורמים 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.

-25ביטוח ואחריות
.58

הספק ישא בכל האחריות על פי הדין ועל פי הוראות הסכם זה לנזקים שייגרמו על-ידי או עקב
המוצרים ותפקודם או כל פגם או קלקול בהם ,בין קלקול בשל פגם טכני ,מכני או חשמלי ובין
נזק שייגרם בשל או עקב או בקשר עם המוצרים .אחריות נזיקית זו תהיה בתוקף במשך כל
תקופת ההתקשרות ו/או תקופת האחריות – המאוחר מבין השניים.

.59

הספק ישא בכל האחריות על פי הדין ועל פי הוראות הסכם זה לנזקים הישירים שייגרמו על-ידי
או עקב המוצרים ותפקודם או כל פגם או קלקול בהן ,בין קלקול בשל פגם טכני ,מכני או חשמלי
ובין נזק שייגרם בשל או עקב או בקשר עם המוצרים .אחריות נזיקית זו תהיה בתוקף במשך כל
תקופת התקשרות ו/או תקופת האחריות – המאוחר מבין השניים.

.60

במקרה שתוגש תביעה נגד ההנדסה רפואית או מי מטעמה הקשורה במישרין או בעקיפין לנזקים
שאירעו בקשר עם המוצרים ו/או עקב המוצרים ותפקודם ,מתחייב הספק ,כי מיד עם דרישה
ראשונה בכתב מצד ההנדסה רפואית הספק יאשר להנדסה רפואית בכתב ,כי הוא יישא בכל
תוצאות התביעה ,לרבות ההוצאות שיוצאו על ידי ההנדסה רפואית בהגנתה מפני תביעה כאמור.
בכל מקרה של תביעה נגד ההנדסה רפואית או מי מטעמה ,בגין נזק או אובדן כאמור בסעיף זה
לעיל ,הספק יפצה ו/או ישפה את ההנדסה 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 ההנדסה 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.

.61

חובת השיפוי על פי הסכם זה תהא כפופה לתנאים המצטברים הבאים :ניתן פסק דין חלוט נגד
הנדסה רפואית; הנדסה רפואית העבירה לספק העתק מכל תביעה ,טענה ו/או דרישה בעניין
הנדרש בגינו שיפוי וכן העתק מכל כתב תביעה שהוגש נגדה ביחס לעניין המצוי באחריותו של
הספק; הנדסה רפואית תשתף פעולה באופן סביר עם הספק ולא תתפשר ללא הסכמת הספק
מראש ובכתב; הנדסה רפואית תאפשר לספק לנהל את ההגנה על חשבונו.

.62

מבלי לגרו ע מאחריות הספק עפ"י האמור לעיל ,יבטח הספק על חשבונו ,אצל חב' ביטוח מורשית
כדין לעסוק בביטוח בישראל ,את הציוד שלו ,את עצמו ,את כל עובדיו ואת כלי רכבו ואת כל
העובדים בשמו ומטעמו ,בקשר לכל הסיכונים שהוא אחראי להם לפי האמור בהסכם זה .הספק
מתחייב לדאוג לקיומם ולהיותם בתוקף ,של ביטוחים כאמור ,במשך כל תקופת ההסכם בחברות
ביטוח מורשות כדין ובעלות מוניטין ,בתנאים ובערכים לשביעות רצון הנדסה רפואית הנדסה
רפואית בע"מ .הספק מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח מעת לעת כך שישקפו את מלוא ערך
כינונו של הרכוש המבוטח על פיו.

.63

לא יאוחר מאשר  14ימים לאחר מועד חתימת הסכם זה ,ימציא הספק להנדסה רפואית את
אישורי הביטוח חתומים כדין ע"י המבטח.

.64

במידה והספק לא ימציא להנדסה רפואית את אישורי הביטוח כאמור לעיל ,עד  30ימים לאחר
מועד חתימת הסכם זה ,רשאית הנדסה רפואית הנדסה רפואית בע"מ ,אך לא חייבת ,להביא
הסכם זה לידי סיום מיידי בהודעה לספק ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
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מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,היה והספק לא ימציא להנדסה רפואית את אישורי הביטוח ו/או
אם נוסח אישורי הביטוח לא יהיה לשביעות רצון הנדסה רפואית הנדסה רפואית בע"מ ,והספק
לא ימציא ל הנדסה רפואית אישור ביטוח אחר לפי דרישת ההנדסה רפואית בתוך  14ימים
מדרישת ההנדסה רפואית ,ו/או אם תבוטל או תסתיים פוליסת הביטוח כלשהי והספק לא
ימציא להנדסה רפואית העתק מפוליסת ביטוח אחרת במקומה מיד לאחר הביטול ,או פקיעת
התוקף ,תהיה ההנדסה רפואית רשאית ,אך לא חייבת להוציא פוליסת ביטוח ,על חשבון הספק
ואולם אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחר העומדים לזכות ההנדסה רפואית עפ"י
ההסכם ו/או עפ"י דין בקשר לכך.

.66

הספק מתחייב לחדש מעת לעת את פוליסות הביטוח שהתחייב לערוך ולהציג בפני הנדסה
רפואית הנדסה רפואית בע"מ סמוך לדרישתה לכך ,אישור ביטוח מעודכן המעיד על עריכת
הפוליסות המחודשות.

.67

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ידאג הספק במשך תקופת ההסכם לקיומן ולהיותם בתוקף גם
של הביטוחים ושל ההוראות כדלקמן:
67.1

ביטוח אחריות כלפי צד ג' בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  $ 1,000,000ארה"ב
למקרה ולתקופת הביטוח ,כאשר הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת
מאש ,התפוצצות ,בהלה ,הרעלה ,מכשירי הרמה פריקה וטעינה ,וכן תביעות תחלוף מצד
המוסד לביטוח לאומי .בפוליסה זו ייקבע במפורש כי לעניין הנזקים העלולים להיגרם
לרכוש ההנדסה רפואית ו/או לעובדיה ו/או לשלוחיה ו/או ללקוחותיה בקשר עם מלוי
הוראות הסכם זה יחשבו הם כצד ג' לעניין ביטוח זה.

67.2

ביטוח חבות מעבידים בקשר לעובדי הספק וכל המועסקים בביצוע העבודה מטעמו עפ"י
הסכם זה ,בגובה שלא יפחת מ $ 5,000,000 -ארה"ב לנפגע ובסה"כ לתקופת הביטוח.
הביטוח יורחב ויכלול את הנדסה רפואית הנדסה רפואית בע"מ במידה ותחשב
למעבידים של עובדי הספק כולם או חלקם ,ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר שעות
עבודה ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,וכן העסקת נוער.

67.3

ביטוח חבות מוצר על בסיס אירוע בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך $ 1,000,000
למקרה ו $ 1,000,000 -לתקופה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יגרום לכך
שבפוליסות הביטוח האמורות לעיל ,תיווסף הנדסה רפואית הנדסה רפואית בע"מ וכל
הפועלים מטעם הספק לרבות קבלני משנה למיניהם כמבוטחים נוספים ב"שם
המבוטח".

67.4

ביטוח "כל הסיכונים" רכוש ,המבטח בערכי כינון את המערכות והציוד הנלווה,
המסופקים ע"י הספק עפ"י הסכם זה.

67.5

פוליסה לביטוח רכב מנועי שתוצא עבור כ"א מכלי הרכב של הספק הנכנסים לחצרי
הנדסה רפואית הנדסה רפואית בע"מ והמשמשים או העשויים לשמש באספקת
השירותים ,בהתאם להוראות פק' ביטוח רכב מנועי תש"ל .1970

67.6

ביטוח אחריות מקצועית בגבולות אחריות של  $1,000,000למקרה ו$2,000,000 -
לתקופה .הביטוח מורחב לשפות את הנדסה רפואית הנדסה רפואית בע"מ בגין מעשי או
מחדלי הספק וייכלל סעיף אחריות צולבת בין המבוטחים וכן ייכלל סעיף לפיו מוותר
המבטח על זכות החזרה ו/או השיפוי ו/או התחלוף ו/או השיבוב (סוברוגציה) שלו כנגד

-27הנדסה רפואית וכן על כל זכות אחרת כלשהי של המבטח לחזור אל הנדסה רפואית בכל
דרך ו/או צורה אחרת כלשהי.
.68

כל הפוליסות תכלולנה הוראות מפורשות בדבר ביטול ו/או צמצום ו/או שינוי בהן ע"י המבטח
והרלבנטיות להסכם זה רק לאחר שתינתן הודעה מוקדמת על כך להנדסה רפואית הנדסה
רפואית בע"מ –  30יום לפחות מראש -ולאחר תגובתה החיובית.

.69

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יגרום הספק לכך שבפוליסות הביטוח האמורות לעיל תיווסף
הנדסה רפואית הנדסה רפואית בע"מ וכל הפועלים מטעם הספק ,לרבות קבלני המשנה למיניהם
– בהתאמה -כמבוטחים נוספים ב"שם המבוטח" שבפוליסות .ביטוחי החבויות של הספק
תורחבנה לשפות את הנדסה רפואית הנדסה רפואית בע"מ בגין מעשי ו/או מחדלי הספק וייכלל
בהן סעיף אחריות צולבת בין המבוטחים וכן ייכלל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות החזרה
ו/או השפה ו/או התחלוף ו/או השיבוב (סוברוגציה) שלו כנגד הנדסה רפואית הנדסה רפואית
בע"מ וכן על כל זכות אחרת כלשהי של המבטח לחזור אל הנדסה רפואית הנדסה רפואית בע"מ
בכל דרך או צורה אחרת כלשהי.

.70

ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח שנערך ע"י הנדסה רפואית
הנדסה רפואית בע"מ וכי הספק מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי הנדסה
רפואית הנדסה רפואית בע"מ .הספק ידאג למתן הוראות בלתי חוזרות למבטחיו לשלם ישירות
להנדסה רפואית הנדסה רפואית בע"מ תגמולי ביטוח בקרות האירוע הביטוחי.

.71

הספק מתחייב בקרות "מקרה ביטוח" להשיב את סכומי הביטוח/גבולות האחריות בפוליסות אל
כנם ולשאת בפרמיה שתידרש ע"י מבטחיו לצורך כך.

.72

למען הסר ספק מובהר בזאת כי דמי ההשתתפות העצמית וכן נזק העולה על סכומי
ביטוח/גבולות אחריות בביטוחי הספק ,יחולו על הספק בלבד והוא לבדו יישא בהם.

.73

אין בהוצאתם ו/או בקיומם של ביטוחים כאמור בסעיף זה ו/או בערכים הנקובים בהם כדי לבטל
ו/או לצמצם ו/או לגרוע ו/או לשנות בצורה כלשהי מאחריותו של הספק עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י
כל דין ,ואחריותו של הספק תעמוד בהיקפה המלא ותחייב את הספק.

.74

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הספק ימציא להנדסה רפואית הנדסה רפואית בע"מ ,תוך 14
ימים מהודעת הנדסה רפואית על קבלת הצעתו" ,אישור אחריות" מאת יצרן המערכות .אישור
האחריות יופנה אל הנדסה רפואית הנדסה רפואית בע"מ ,ויהיה בנוסח הבא" :הואיל ואנו יצרן
"המערכות" (כהגדרתה בהסכם המסגרת ביניכם ובין ______________ [להלן" :הספק"]) ,אנו
נהיה אח ראים לכל נזק שייגרם בגין או בקשר עם המערכות ,אם וככל שהאחריות לנזק מוטלת,
בהתאם להוראות הדין הישראלי ,על מי שהנו "יצרן" מערכת .אם תוגש נגדכם תביעה בגין או
בקשר עם המערכות לא נתנגד לכך שתצרפו אותנו כצד שלישי ,נכיר בכך שסמכות השיפוט
בתביעה מוקנית לבתי המשפט בישראל ,ולא נעלה כל טענה של חוסר סמכות ,חוסר נאותות
הפורום או כל טענה דומה .הננו מודיעים לכם ,כי הספק הנו מורשה מטעמנו לקבלת כתבי בי-דין
בכל הנוגע לאמור לעיל .הודעתנו זו היא בלתי חוזרת ,והיא תעמוד בתוקפה כל עוד מספק לכם
הספק את המערכות ,ולמשך עשר שנים נוספות מיום שיחדל לספק לכם אותן" .האישור הנ"ל
יהיה בשפה העברית ,או בשפת מדינת ההתאגדות של היצרן ,ובלבד שלאישור שאיננו בשפה
העברית יצורף תרגום נוטריוני לעברית.

-28.75

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
.76

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.

.77

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

הפרות ותרופות
.78

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:
78.1

הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית.

78.2

הספק אינו מבצע את ההסכם בפועל.

78.3

הספק לא עמד בדרישות הקבועות בסעיף  36לעיל בדבר כמות התקלות החוזרות.

78.4

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.

78.5

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.

.79

במקרה של הפרה כאמור לעיל ,הספק ישלם להנדסה רפואית כפיצוי מוסכם ומוערך מראש סכום
של ( 100,000מאה אלף) ( ₪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.

.80

בכל מקרה של הפרת ההסכם שאינה הפרה יסודית ,תינתן לספק שהות בת  14ימים לתיקונה (או,
לפי שיקול דעת הנדסה רפואית ,ובמקרים חריגים לפי קביעתה ,פרק זמן קצר יותר ובלבד שיהא
סביר בנסיבות העניין) .לא תיקן הספק את ההפרה כאמור ,תהיה הנדסה רפואית רשאית לבטל

-29את 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
.81

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

.82

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.

.83

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

שונות
.84

הא מור בהסכם זה ממצה את כל ההסכמות שבין הצדדים ולא יהיה תוקף לכל הצעה ,זיכרון
דברים והתכתבות 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.

.85

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  72שעות 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 בפרטיו.
.86
שיפוט
.87

לבית 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:

הספק

כללית הנדסה רפואית
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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.

.2

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.

.6

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

.7

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



המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות
עבירות של תיאומי מכרזים ,אם כן ,נא פרט:
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
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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תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

.2
.3

.4

הנני נותן/ת תצהיר זה בשם ________________________ (להלן " -המציע") אשר מגיש הצעה
בהליך מכרז פומבי מס'  - 01/18הזמנת הצעות לרכש והספקת סוללות חד פעמיות לשתלים
קוכליארים עבור כללית הנדסה רפואית בע"מ (להלן בהתאמה – "ההליך" ו"-כללית") .אני מצהיר/ה
כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
בתצהירי זה ,משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו" -עבירה" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו – ( 1976להלן" -החוק") ,תחת הכותרת "קיום דיני עבודה – תנאי לעסקה
עם גוף ציבורי" .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.
הנני מצהיר/ה בזאת כי עד למועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק) המציע לא הורשע בפסק
דין חלוט ביותר משתי עבירות או – לחלופין  -המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט
ביותר משתי עבירות ,אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.
ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות – יש למחוק את החלופה שאיננה נכונה מתוך החלופות הבאות:

 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן " -חוק שוויון זכויות")
לא חלות על המציע.
או
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן אם המציע מעסיק 100
עובדים לפחות ,הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר
ליישומן; וכן אם המציע התחייב בעבר כלפי כללית לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך-
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן – ונעשתה אתו התקשרות שלגביה הוא מתחייב כאמור  -הוא פנה
כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן;
וכן המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות (אם וככל שהצעת המציע תוכרז כהצעה הזוכה בהליך).
 .5זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
חתימת המצהיר
אישור
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע/ה בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר,_________ .
במשרדי אשר ברחוב ____________ ,מר/גב' ____________,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז
_________________/המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה נכונות תצהירו/ה
דלעיל וחתם/ה עליו בפני.
____________________
________________
חותמת  +חתימת עוה"ד
תאריך
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התחייבות לשמירת סודיות והגנת מידע
 .1החברה מתחייבת לעמוד בדרישות הגנת המידע מטעם הממונה על הגנת המידע וסייבר בשירותי
בריאות כללית (להלן" :הממונה") כפי שיפורטו להלן וכפי שיעודכנו מעת לעת על ידי הממונה ,הכל
במתחם הסבירות ,בהתחשב בסיכונים הטמונים בתחום הגנת המידע ובאופיו הרגיש של המידע
המוחזק על ידי שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") .למען הסר ספק" :החברה" משמעותה,
לצורך התחייבות זו ,לרבות כל העובדים ו/או השלוחים ו/או הקשורים עמה ו/או הפועלים
מטעמה.
 .2לעניין מסמך זה "מידע" רגיש או אישי" פירושו כל המפורט לעיל ,אשר מעצם טבעו או על פי הדין
הוא חסוי ,לרבות:
 .2.1כל מידע הנוגע לפרטים האישיים של עובדי כללית ,שכרם ותנאי עבודתם ,לרבות הסכמי שכר
ותלושי שכר.
 .2.2כל מידע הנוגע לפרטים האישיים של מבוטחי כללית ומטופליה ,למצבם הרפואי ,ולמצבם
הכלכלי ו/או הסוציאלי.
 .2.3כל מידע ניהולי ,מידע עסקי ומידע פיננסי ,ובכלל זה כל מידע הנוגע לעניינים הכספיים,
שיטות העבודה ,טכנולוגיות ,דרכי הטיפול הרפואי ,תהליכי המחשוב ,וכן מידע בדבר
התקשרויות ,וספקים של כללית.
 .2.4כל מידע של כללית ,אשר יגיע לידיעתה ואשר אינו נחלת הכלל.
 .3החברה תחתים כל עובד/ת או מי מטעמה אשר מעורב בביצוע ההסכם ,קודם לתחילת מתן
שירותים לכללית ,על התחייבות אישית לשמירת סודיות והגנת מידע .דרישות ההתחייבות
האישית יהיו תואמות לדרישות נוסח התחייבות זה.
 .4חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על:
 .4.1מידע שנתקבל בידי החברה מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות.
 .4.2מידע אשר פותח על ידי החברה ללא קשר להסכם.
 .4.3מידע מקצועי של החברה ,עובדיה ומי מטעמה ו/או מתודולוגיה ו/או שיטות עבודה באופן
כללי ושאינם ייחודיים לכללית.
 .4.4מידע שחובה לגלותו על פי דין.
 .4.5מידע אשר הפך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבות לסודיות של החברה.
 .5החברה מתחייבת כי לפחות פעם אחת בשנה ,תבצע לעובדיה העוסקים בפעילות מול ו/או עבור
כללית ,הדרכת ריענון ועדכון בנושא מדיניות ,הנחיות ,ונוהלי הגנת מידע ושמירת סודיות מטעם
הממונה.
 .6החברה מתחייבת להודיע לכללית מיד לכשייודע לה על אובדן ,גניבה או כל נזק אחר הקשור במידע
של כללית.
 .7החברה מצהירה כי ידוע לה כי אין בהסכם ובעצם גילוי המידע על ידי כללית ,כדי להעניק לחברה
ו/או למנהליה ו/או לעובדיה כל זכות לגבי פטנטים ,מדגמים ,זכויות יוצרים או זכויות אחרות.
 .8החברה מצהירה כי ידוע לה שבמסגרת ההתקשרות עם כללית ייתכן ותיחשף גם למידע סודי ביותר
של כללית ,לרבות מידע אשר קיימת לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של כללית כלפי צדדים
שלישיים לשמור עליו בסודיות ,וגילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך מימוש ההתקשרות עם

-35כללית ,עלול לגרום לכללית נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות .כן
מצהירה החברה כי היא מודעת לכך שהמידע האישי הוא חלק מנכסיה של כללית ובבעלותה
המלאה.
 .9החברה מצהירה בזה כי ידועות לה הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות ,והיא
מודעת לסנקציות האזרחיות והפליליות להן היא צפויה אם תפר הוראות אלו ,לרבות הוראות חוק
הגנת הפרטיות ,התשמ"א  1981 -ותקנותיו ,חוק זכויות החולה ,תשנ"ו ,1996-דיני הגנת הפרטיות
ודיני שמירת הסודיות הרפואית על כל המשתמע מכך.
 .10חתימת החברה על מסמך זה נעשית מתוך שיקול דעת מלא ומתוך הבנה לכך שכללית זכאית
להגנה לגיטימית על ענייניה וכי ההגבלות הכלולות בכתב התחייבות זה מגבילות אך ורק במידת
הנחוץ והמקובל לשם שמירה על אינטרסים חיוניים של כללית.
.11
.12
.13

.14

התח ייבויות החברה על פי כתב התחייבות זה תפורשנה על דרך ההרחבה באופן בו תהיינה בעלות
תחולה רחבה.
התחייבויות החברה כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא
בהסכמתה המפורשת מראש ובכתב של כללית.
החברה מתחייבת כי בכל מקרה בו החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה יפר התחייבות זו
ו/או חלק ממנה ,תהיה החברה חייבת לפצות ולשפות את כללית בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות
שייגרמו לה כתוצאה מההפרה כאמור ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אשר יעמדו לכללית
על פי דין כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה עקב הפרת התחייבות זו כאמור.
החברה מצהירה כי ידוע לה שחובת שמירת הסודיות לגבי מידע רפואי או כל מידע ממנו ניתן
לזהות פרטי אדם פלוני  ,הינה ללא הגבלת זמן.

שם החברה
מספרי ת"ז

שמות החותמים ____________________
___________________
_______________ שם הפרויקט או השירות __________________
חותמת וחתימת החברה ________________________
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תצהיר מנכ"ל המציע
אני הח"מ ,______________ ,נושא ת.ז .מספר ______________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:
( )1הנני משמש כמנכ"ל _________________________________ (להלן" :המציע").
( )2המציע בעל יכולת לאספקת סוללות נשוא מכרז זה.
( )3המציע הינו יצרן/יבואן של סוללות מהסוג נשוא המכרז במהלך השנתיים האחרונות .להלן פירוט
לקוחות המציע:
שם הלקוח

תיאור השירותים שניתנו

תקופת מתן השירותים

פרטי איש קשר אצל
הלקוח (שם מלא ,מס'
טלפון וכתובת דוא"ל)

( )4בהסתמך על בדיקה שערכתי עם רואה החשבון המבקר של המציע ,המציע הינו בעל יכולת כלכלית
ואיתנות פיננסית נאותה ומתאימה לאספקת המוצרים ולהתקשרות בהיקף הדרוש על פיו.
( )5ידוע לי והנני מסכים כי הנדסה רפואית תהא רשאית להסתמך על אישורי זה לצורך קבלת החלטה
אם להתקשר בהסכם עם המציע או לא.
זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור בתצהירי – אמת
תאריך______________:
אישור
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מ.ר ______________ מאשר בזה כי ביום ________ הופיע
בפני מר ______________ ,אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז .מספר ______________ /המוכר
לי באופן אישי  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם
לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
______________ ,עו"ד

