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 מנהלה

 כללי .1

 לספק למכבי המסוגל אחד עם ספק להתקשר( מעונינת "מכבי": כבי שירותי בריאות )להלןמ .1.1

 –ואספקה של חוברות מכביתון למכבי  , אחסנהאריזה, הדפסה, כריכה קדם דפוס, שירות של

 הכל על פי התנאים המפורטים במכרז זה על נספחיו.

 בהתאם ליעדים והכמויות המוערכות כמפורט במפרט, ,מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות .1.2

 . רזהמכשל מסמכי  נספח א'

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

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

 ההצעה הינה סופית. לא ייערך משא ומתן. .1.4

 מכבי  או כל הצעה שהיא. חלק מההצעהמכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר,  .1.5

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

 

 הגדרות .2

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

 שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 115/2016מספר רגיל   פומבי מכרז – "המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

 , אחסון, הדפסה, כריכה, אריזה(הפקת אייריסים + העתקי שמשקדם דפוס ) –השירותים"  "השירות/

 .נספח א' למכרז - ואספקה של חוברות מכביתון, כמפורט במפרט

חוברות  מידע, בשפות שונות ולמגזרים שונים, המכילות כתבות  –" מכביתונים" או "חוברות המכביתון"

הארץ,  , לרופאיה, למנהליה ולמתקניה ברחביחבריהבנושאי בריאות וכדומה, אשר מכבי עורכת ושולחת ל

 ובמהדורות שונות.

 מהדורות. 4במכרז  .למגזרים השוניםחוברות מכביתון  –" מהדורות/מהדורה"

 חברה המבצעת עיטוף של חוברות המכביתון וצרופות נוספות ומטפלת במשלוחן - "חברת העיטוף"

 , אליה יספק הזוכה את חוברות המכביתון.מכבי חבריל

 צד אחד מתוך שני צדדים של דף. –" עמוד"

 שני עמודים משני צידי הנייר. –" דף"

 אספקת חוברות המכביתון למרכז מכבי, למחסן מכבי, לחברת שליחויות ולחברת העיטוף. –" אספקה"

 מסמכי המכרז.נספח ב' ל -הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם ההתקשרות 
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 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.1
בי שירותי בריאות", ברח' במשרדי "מכ מסמכיוהמעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את 

בין  ,ה'-בימים א' , מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדלגב' , אצל 14אביב, קומה -תלב 27המרד 
  של סךבתמורה לתשלום  ,14.4.16 ליום ועד 28.3.16מיום  , החלכל זאת. 10:00-14:00השעות 

  במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.)שלא יוחזר(, ש"ח   1,000
 

 בירורים ופניות .3.2

בשעה  2.5.16עד ליום מסמכיו ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או  .3.2.1
 לעיל. , כאמורועדת המכרזים רכזת, ענת מנדלמכבי: גב'  נציגתאל , 12:00

באמצעות דואר , 'זכנספח בנוסח ובמבנה המצ"ב  Wordזאת אך ורק בקובץ 

. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר mandel_an@mac.org.il: אלקטרוני
 .03-5143643בטלפון מס':  פנייתוהגעת 

 לא תענינה.לעיל פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.2.2

שלחנה יתכתובת הדואר האלקטרוני שאליה את על הפונים לציין במכתב הפנייה  .3.2.3
 , וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.התשובות ממכבי

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

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, עליה  תוגשההצעה  .3.3.1
רכזת ועדת  -לידי גב' ענת מנדל , 115/2016פומבי רגיל ירשם אך ורק "מכרז 

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

. המועד האחרון להגשת 10:00-14:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.3.2
הצעות שתוגשנה לאחר המועד  האמור  .12:00בשעה  23.5.16יום ההצעות הוא 

 , לא תתקבלנה!לעייל

חתימתה, ביחד עם  לאחר ,ג'כנספח ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .3.3.3
המסמכים שיש  כלהוא חלק מהם, וביחד עם  מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה כל

פי הנדרש במכרז, וזאת -לע, וכמפורט בטופס ההצעה 3סעיף , כמפורט בלצרף להצעה
 בעותק אחד.

 .נרכשו ממכבישכפי מען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז ל .3.3.4
מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את  תכלול את כלהיא 

 ואת החתימות כנדרש.כל הפרטים הנדרשים 

מעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת ה .3.3.5
ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה רכזת י יד-להמעטפה ע

 תאריך ושעת קבלה.

הצעות השל  ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה .3.3.6
תשלח לכל  – לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם

 לפי העניין. ,רוכשי המכרז

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.3.7
דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם 

האמור  שהצעתו תזכה. המציע יברר את כלאם וככל  ,להתקשר עם מכבי בהסכם
מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע 

 עקב כך.
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 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .4
 :יענה על כל הדרישות שלהלן רשאי להגיש הצעות ספק אשר .4.1

 כחוק בישראל.מורשה תאגיד  .4.1.1

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

  כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים, לפי 2014-2015בשנים  הכנסותיו .4.1.3
 .כל אחת מהשניםל ₪מליון  1לפחות  שלו, הןבדו"חות הכספיים השנתיים 

 את שלבי העבודה)ולא באמצעות קבלני משנה( להיות בעל יכולת לבצע בעצמו  יועל .4.1.4
את מהדורות המכביתון  , לכרוך, לארוז, לאחסן ולהפיץלהדפיסקדם דפוס,  -הבאים 

 עבודת שטנץ, הובלה,, למעט ועל פי הנאמר במסמכי המכרזהשונות, בהיקף הנדרש 
 . ניתן לבצען באמצעות קבלני משנהש לימנציהוהטבעות  פרפורציה,

או  נשוא מכרז זהשירותים המתן ב פחותשנתיים לבישראל של סיון מוכח יבעל נ הינו .4.1.5
  הכרוכים בכך.וכל השירותים שירותים דומים להם 

 המערכות הבאות: כל ברשותו .4.1.6

 .70X100מערכת להפקת לוחות עד לגודל גיליון   .4.1.6.1

 .1:1מדפסת להפקת העתקי שמש ביחס של   .4.1.6.2

 .יםמדפסת צבעונית להפקת אייריס .4.1.6.3

 :המכונות המפורטות להלןכל  וברשות .4.1.7

ס"מ עם לפחות ארבע יחידות  100X70מכונת דפוס אופסט להדפסת גיליון  .4.1.7.1
 הדפסה.

ס"מ עם לפחות שמונה יחידות  100X70דפוס אופסט להדפסת גיליון  מכונת .4.1.7.2
  .הדפסה

מכונת דפוס רוטציה אחת בעלת יכולת הדפסה דו צדדית בריצה אחת על נייר  .4.1.7.3
ראשי צבע להדפסה, במהירות  8ס"מ וכוללת לפחות  96גלילים של עד רוחב 

ר( ויחידת גיליונות בשעה וכוללת יחידת ייבוש )תנו 25,000-השווה לפחות ל
 קיפול באותה ריצה.

 ברשותו כל המכונות המפורטות להלן )בהתאם לכמויות המפורטות(: .4.1.8

י מכונות חיתוך נייר חשמליות )גיליוטינות( אשר אחת מהן לפחות תש .4.1.8.1

ס"מ והשניה מתאימה לחיתוך  100X70יליונות נייר בגודל מתאימה לחיתוך ג

  .ס"מ לפחות 70X50גיליונות 

 70X100קיפול אחת לפחות המתאימה לקיפול נייר מודפס בגודל  מכונת .4.1.8.2
 .ס"מ

 תחנות איסוף לפחות. 5מכונת איסוף וכריכת סיכות )שתי סיכות לפחות( עם  .4.1.8.3

בהתאם לאמור , ₪ 50,000של  ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך .4.1.9

  להלן. 6 בסעיף

 ובציון האיכות המזערי הנדרש. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן .4.1.10

 ן, ובכפוף לפירעורכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך .4.1.11
 התשלום בפועל.

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

 .הצעתו תפסל – התנאיםמ

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

יקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר יתוך פרק זמן קצוב ש
 כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     
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 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

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

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

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

עתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. רשאי להאריך את תוקף הצ כל מציע

 .שלח על ידי מכבי בכתביבקשה כאמור ת

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

ימי  2זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, ענת מנדלבכתב, לידי הגב' 

 שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה. מהרגע עבודה

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

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

 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 הגשה  ערבותכתב  .6

 אלף )חמישים₪  50,000 הצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל שלל .6.1

, אשר ("הערבות"למסמכי המכרז )להלן:  ה' כנספחפי הנוסח המצורף -(, עלשקלים חדשים

הוצאה לבקשת  כי ,. הערבות תציין במפורשימים ממועד הדרישה)עשרה(  10תשולם בתוך 

 . מכבי שירותי בריאותהמציע והיא תהא על שם 

 60ות נוספות בנות צדדי את הערבות לתקופ-נוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חדב .6.2

לעיל, ותהיה בתוקף  5סעיף פי -וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על, כל אחת )ששים( יום

 זו. נוספתלתקופה 

 של הערבות חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת .6.3

כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי  ה,חלק אוה כול, מציע

 למציע שנתנה לסעדים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי

 :מאלה אחד בו התקיים טענותיו, אם את להשמיע הזדמנות

 ;כפיים ניקיון ראו בחוס בערמה, בתכסיסנות המכרז במהלך נהג הוא .6.3.1

 ;מדויק בלתי מידע מהותי או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר הוא .6.3.2

 ההצעות להגשת האחרון חלוף המועד לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא .6.3.3

 ;במכרז

 תנאי שהן במכרז ההוראות הקבועות לפי פעל לא הוא, במכרז כזוכה שנבחר לאחר .6.3.4

 הזוכה. עםמכבי  ההתקשרות של ליצירת מוקדם

 .תיפסל על הסף –הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור  .6.4
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  ביטוחים עריכת אישור .7

"אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות )להלן:  אישור .7.1

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

 .ביטוחה חברת ידי על חתומה

בסכומי הפוליסות או שינויים מהותיים  שינוייםהחתומה שתוגש  בטיוטא, כי לא יתקבלו יובהר .7.2

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

 .המציע הצעת

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

 .במכרז הזוכה על ההכרזה שלב עד הביטוחים עריכת ישורא

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

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

 לעיל. 3ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף  שאלות .7.3

את  ,ההתקשרות הסכם על החתימה מועד לפני יום, למכבי להמציא מתחייב במכרז הזוכה .7.4

 .הביטוח חברת ידי-על ומאושר חתום, הביטוחיםאישור עריכת 

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .8

ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה מ .8.1

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

מפורטים ה ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים אמות המידה לבחירת .8.2

פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, -והכל על ,20% –; ואיכות 80% –מחיר : להלן

 .בחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונותיובאופן שת

 :ציון המחיר .8.3

בהתאם  ,השירותים השוניםהמציע לאספקת המחיר של פי שקלול הצעת -ציון המחיר ייקבע על

 לחישוב הבא: 

תצורת מפרט הבסיס )לכל  הפקתשל  "מחירסכימה של עמודת ה" - מציון המחיר 85% .8.3.1

 .נספח ג' -בטופס ההצעה בטבלה שמשקל שונה(  מהדורהיחד, כאשר לכל  המהדורות

בטופס ההצעה בטבלה ש "מחיר תוספת/שינויסכימה של עמודת " - מציון המחיר 15% .8.3.2

  ג'.נספח  -

 : ציון האיכות .8.4

  .'ח כנספחציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב  .8.4.1

מערך אבטחת את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי  ועדת המכרזים תבחן .8.4.2

איכות של המציע, יכולות הלוגיסטיות והטכנולוגיות שלו, יכולות המיחשוב, שביעות 

י ועדת יד-לכל ממצא אחר שייאסף עפי -ל, וכן עהרצון של לקוחותיו כולל במכבי

 8.4.4 בסעיףי צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור יד-להמכרזים או ע

 להלן.

במהלך בדיקת מענה המציעים, רשאית מכבי לפנות למציעים, כולם או חלקם,  .8.4.3

על פי שיקול דעתה  בבקשה לקבל מידע נוסף, הבהרות, הדגמות או השלמות הכל
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לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו  ובכל דרך שתמצא

 .במסגרת שיקוליה

 ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. .8.4.4

וכן לבקש או לקבל כל  ,שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע הצוות

המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול  לשירותמידע ביחס למציע ו/או 

אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא  ,הצעה

 מסר מידע כנדרש.

לעיל,  4בתנאים המוקדמים שבסעיף נתן אך ורק לגבי הצעות שעמדו ייודגש כי הציון המשוקלל י .8.5

 .טבציוני האיכות המזעריים ובדרישות ההכרחיות במפר

ברכיבים הכלולים בסעיפי  איכות מזעריהצעה של מציע שלא יעמוד בציון  תדחהועדת המכרזים  .8.6

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

ידי -במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו עלהנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה ו/או אשר נאספו 

 יקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. ים באופן שועדת המכרזי

סיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא יבאם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "נ .8.7

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

 .סיון גרוע" עם מציע זהישלמכבי לא היה "נ

 סיון גרוע" פירושן: יסעיף זה, המילים "נ לצורכי

 ;השירותים המוצרים ו/או אי שביעות רצון מאיכות .א

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

 מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  .8.8

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

 ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  .8.9

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

 חודשים מיום תחילתו.)שלושה(  3 י מכבי בתוךיד-לשהיא, או יבוטל ע

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .9

 )שבעה( 7, בתוך למסמכי המכרז 'כנספח בהמצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם  .9.1

 מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. עבודה ימי

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

 .כמופיע בנספח ב' למכרז

יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת  עד הזוכה מתחייב להמציא למכבי, לפחות .9.2

 ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח.

 המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. מסמכי .9.3

ערבות בנקאית אוטונומית  מכבי, ימסור המציע הזוכה לההתקשרות במעמד החתימה על הסכם .9.4

 נוסח המצ"ב.פי ה-לביצוע התחייבויותיו על
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 ביטול המכרז .10

מציע  לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי .10.1

 (.'נספח בידי מכבי והמציע הזוכה הסכם ההתקשרות )-כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

פי שיקול דעתה -המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על לבטל את ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .10.2

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

 .כאמור

המציעים אשר הגישו רוכשי המכרז/שלח בדואר אלקטרוני לכל יעל ביטול המכרז תהודעה  .10.3

 הצעות במכרז.

רוכשי מסמכי מהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי  .10.4

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

 

 המכרז במסמכי עיון .11

 תוצאות פרסום לאחר, 1993-, התשנ"גהמכרזים חובת לתקנות)ו( 21 תקנה להוראות בהתאם .11.1

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

 או חלק ממנהלשעה  ₪ 500של  סךמראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום 

 למכבי לכיסוי העלות הכרוכה במתן זכות העיון כאמור.

זכויותיו במסגרת  מיצוי בדבר המשתתף לבדיקת ורק אך נועד לעיל כמפורט המכרז במסמכי עיון .11.2

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

 ובכתב ממכבי. 

 

 בעלות על מסמכי המכרז .12

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

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

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

 

 מכות שיפוטס .13

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

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



 

 א'נספח 

 מפרט

 115/2016מכרז 
 , זוכה במכרזלשלב הסכם ההתקשרות עם ה הכרחיות דרישותכל הדרישות במפרט הינן 

 אלא אם צוין אחרת
 

 כללי: .1

המכביתון  נכון להיום, חוברות קבעו על ידה. יחוברות מכביתון במועדים שי פיקבכוונת מכבי לה .1.1

  פעמיים בשנה, במהדורות שונות.  מופקות

 צפויה להתבצע בארבע מהדורות שונות: ההפקה .1.2

 רגיל. –מכביתון בשפה העברית  .1.2.1

                                                                                                                                                                                                                 חרדי. –מכביתון בשפה העברית  .1.2.2

 מכביתון בשפה הרוסית. .1.2.3

 מכביתון בשפה הערבית. .1.2.4

סוגי מהדורות, כמויות או הזמנת לעיל התחייבות של מכבי ל 1.2-ו 1.1אמור בסעיפים אין ב .1.3

 מועדי הדפסה.

ת שתוזמן וגם במספרי עמודי כל מהדורה יכול שתהא שונה מהמהדורות האחרות, גם בכמו .1.4

 .הפנים

היעדים המפורטים  להלן, תסופקנה על ידי הזוכה ישירות אל 3 בסעיףהכמויות המפורטות  .1.5

אל הזוכה  תשלח מכבי להלן ובהתאם לפירוט כמויות מדויק וסופי ולוח זמנים, אשר 7 סעיףב

 .הפקהלפני כל 

חברת העיטוף  לחברת עיטוף עימה יש למכבי הסכם.יספק הזוכה  המכביתונים את מרבית כמות .1.6

מעטפת נייר,  / בניילון – , במכונות אוטומטיות, כל אחד בנפרדןהמכביתוחוברות עוטפת את 

 יש למכבי הסכם. ן/עימה לחברת/ות דיוור ןות, ומעבירה אותאליהם צרופות נוספ מצרפת

 הזכות לשנות מעת לעת את סוג הדפים, משקלאת המפרט הינו מודולארי, ומכבי שומרת לעצמה  .1.7

פי המחירים -מספר העמודים, סוג הכריכה, סוג איחוד הדפים והכול עללובן הנייר, , הדפים

 המוצעים.

 בהתאם ,ליעדי האספקה את חוברות המכביתוןולספק לאחסן , לארוזלהדפיס, לכרוך, זוכה על ה .1.8

  להלן.  7בסעיף כמפורט ידי מכבי, -ייקבעו עלש ללוחות זמניםו לכמויות

הנייר, הפקת אייריסים והעתקי שמש, ההדפסה,  יות של:וכל העל יכלול אתהמחיר המוצע  .1.9

ואספקה לרבות כל הוצאה הכרוכה בכך )אספקה למרכז מכבי, למחסן  , אחסנה,כריכה, אריזה

 פי המפורט במכרז זה. -למכבי, לחברת שליחויות ולחברת העיטוף(, והכול ע

 

 נתוני בסיס לכל מהדורות המכביתונים: .2

 :דפי פנים .2.1

 ס"מ.   X  20.7ס"מ 28 גודל: .2.1.1

 .כרומו מבריקייר: סוג הנ .2.1.2

 .גרם 80 ל הנייר:קמש .2.1.3

 .93 :לובן .2.1.4
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 משני צידי הדף, פרוצס מלא. :הדפסה .2.1.5

 כמות עמודי פנים: .2.1.6

 עמודי פנים. 64רגיל, כבסיס: –במהדורת המכביתון בשפה העברית .2.1.6.1

 .עמודי פנים 36חרדי, כבסיס: –המכביתון בשפה העברית במהדורת .2.1.6.2

 עמודי פנים.  36כבסיס:  ,רוסיתה ן בשפהת המכביתובמהדור .2.1.6.3

 עמודי פנים. 36כבסיס:  ,ערביתן בשפה הבמהדורת המכביתו .2.1.6.4

 :דף כריכה .2.2

 ס"מ. X 20.7 ס"מ 28גודל:  .2.2.1

 .מבריקסוג נייר: כרומו  .2.2.2

 גרם. 170משקל הנייר:  .2.2.3

  משני צידי הדף, פרוצס מלא. :הדפסה .2.2.4

  דפים(. 2עמודים ) 4כמות דפי כריכה:  .2.2.5

 לכה מים על שני דפי הכריכה החיצוניים בלבד. .2.2.6

 

 סיכות מחברת :שיטת הכריכה .2.3

 

 כמויות: .3

להלן אומדן של הכמות  .הכוללות לכל מהדורה ישתנו מהדפסה להדפסה על פי הצורך הכמויות .3.1

 שהי(:מכבי אינה מחויבת להזמנת כמות כל)כמויות עבר  נתוני הצפויה בכל הדפסה על פי

 יחידות. 280,000 -כ רגיל: –ת המכביתון בשפה העברית מהדור .3.1.1

 ות.יחיד 38,000 -חרדי:  כ -מהדורת המכביתון בשפה העברית .3.1.2

 .יחידות 40,000 -בשפה הרוסית: כ ןמהדורות המכביתו .3.1.3

 .יחידות 11,000 -כ  -בשפה ערבית ןמהדורת המכביתו .3.1.4

 לאהדפוס.  בפועל מביתתקבל הכמויות שיוזמנו על ידי מכבי הן הכמויות המדויקות שמכבי  .3.2

 . של חוברות מכביתוןתתקבלנה כמויות עודפות 

 בהתאם לכמות שהוזמנה.מכביתון  לא תחסרנה חוברותעל הזוכה לוודא כי  .3.3

הדפוס יידרש להדפיסה ולספקה באופן מיידי -שתהיה חסרה, ביתשל חוברות מכביתון כל כמות  .3.4

 החוסר.בדבר  הודעהשעות, מרגע ה 24תוך 

 .פיעה בהזמנהעל הכמות המוממכביתון של חוברות בגין עודפי יצור  מכבי לא תשלם .3.5

 

 הדפסה: .4

 מהדורות, יכללו את המרכיבים כדלקמן:הלכל  המוצעיםוהמחירים  ןהמכביתוחוברות הדפסת 

והעברתם  ,עבור כל עמוד בנפרד כולל הכריכה והפקת העתקי שמש צבעוניים, הדפסת אייריסים .4.1

ק להדפיס על הספהגהה מספר סבבי הגהה בכל סבב  ככל שיהיו למכבי לצורך ביצוע הגהה. 

 .שורה של מכבייולהעבירם לא מצריך אישור חוזרעבור כל עמוד ה ו/או העתקי השמש, אייריסים

 ת מכבי והחזרתם מאושרים בחתימלמכבי לשם אישורם  ו/או העתקי השמש עברת האייריסיםה

 .לבית הדפוס, הינה באחריות ועל חשבון הספק בלבד, ויכללו במחירי ההצעה

 ההדפסה וההפקה של המכביתונים.שור הסופי על ידי מכבי  הינם תנאי טרם ביצוע יההגהה והא

 .(מחיר הלוחות ייכלל במחירי ההצעה) הכנת לוחות .4.2

  הדפסת המכביתונים. .4.3

 .בלבד לשני העמודים החיצונייםמים  לכה ציפוי  .4.4
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  .כולל: חיתוך וסיכות מחברת ןהמכביתוחוברות כריכת  .4.5

 

 :אריזה .5

 : בחבילות כדלקמןעל ידי הזוכה אריזת המכביתונים  .5.1

 10חוברות בחבילה. החוברות תסודרנה כל  50עמודי פנים: עד  64לחוברות בנות  .5.1.1

בהידוק  בצד שונה ותקשרנה בסרט קשירה אחד על הצד הצר עם הסיכותיחידות 

 .ובאופן שלא יגרם נזק לחוברות

חוברות בחבילה. החוברות תסודרנה כך שחצי  80עמודי פנים: עד  36לחוברות בנות  .5.1.2

 . החבילותהסיכות בצד אחד והחצי השני עם הסיכות בצד שני מהכמות בחבילה עם

 .ובאופן שלא יגרם נזק לחוברותתקשרנה בסרט קשירה אחד על הצד הצר בהידוק 

 סידור על גבי משטחים: .5.2

 החבילות הנ"ל יסודרו על גבי משטחים ויעטפו בניילון שרינק.

עלות אריזת חוברות המכביתון, חומרי האריזה, הסידור על המשטחים והמשטחים, כמפורט  .5.3

 בפרק זה, תיכלל במחירי ההצעה. 

 

 לוח זמנים לביצוע לכל מהדורות המכביתון: .6

 :הכנת אייריסים, העתקי שמש והגהות .6.1

את קבצי המכביתון ישירות למערכת  , בתאום עם הזוכה, באופן דיגטלי מכבי תשדר .6.1.1

יפיק בית הדפוס  . כפי שיקבעו לכל מהדורת מכביתון בנפרד PDF בקבציבית הדפוס 

הפקת האייריסים והעברתם למכבי  בהתאם לדרישות מכבי. מהם אייריס מכל עמוד

 ועל חשבון הזוכהלצורך אישור והחזרתם לבית הדפוס לאחר אישור, הינם באחריות 

 ובביצועו.

מרגע קבלת יום עבודה הזמן המוקצה לביצוע האייריסים ומסירתם לאישור הוא עד  .6.1.2

הקבצים לכל מהדורות החומרים/. במידה וימסרו כל אצל הזוכה הקובץ לכל מהדורה

יהיה מכבי  לאישורעל ידי הזוכה להגהה והמכביתון יחד, ביצוע האייריסים ומסירתם 

התהליך יתבצע רק לאחר אישור המשך  .ם אצל הזוכהבתוך שני ימי עבודה מרגע קבלת

 .מכבי

 סדר מסירת הקבצים הצפוי למהדורות המכביתון השונות יהיה כדלקמן: .6.1.3

 רגיל. –מכביתון בשפה העברית 
 חרדי. –מכביתון בשפה העברית 
 מכביתון בשפה הרוסית.
 מכביתון בשפה הערבית.

 או חלקם.וימסר סדר שונה, ייתכן שימסרו כולם יחד יתכן  -במידת הצורך 

 הבמיד אישור האייריסים במכבי הינו עד שני ימי עבודה.הגהה והזמן המוקצה לצורך  .6.1.4

באופן  העבודה תבוצע תיקונים,  לשם צורך בסבב נוסף של ביצוע אייריסים  הויהי

 .אצל הזוכה ממכבי  הדרישה קבלת שעות מרגע  9תוך  ,הזוכה מיידי ע"י 

 אחד, יום עבודה פרק זמן של אייריסים ותוך על אישור ה הודעת מכבי  לזוכה מרגע  .6.1.5

, יפיק אל בית הדפוס ת מכביאת האייריסים המאושרים בחתימיאסוף הזוכה ממכבי 

וימסור אותם לאישור מכבי. המשך  יםעמודאחד מההעתקי שמש צבעוניים לכל 

 .התהליך יתבצע רק לאחר אישור מכבי
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 :תחילת וסיום ההדפסה .6.2

יקבל ועד יום עבודה אחד לאחר מכן, על ידי הזוכה למכבי מרגע מסירת העתקי השמש  .6.2.1

יאסוף  הודעה זו,  מרגע קבלת .על אישור העתקי השמש ממכביממכבי הודעה  הזוכה

בהדפסת  ויחל ת מכביהשמש המאושרים בחתימאליו חזרה את העתקי  הזוכה 

 חוברות המכביתון.

בלבד( בהתאם  יםחיצוניהכריכה העמודי לציפוי לכה מים ) ולאחר מכן הדפסת הכריכה .6.2.2

 לבחירת מכבי, תתבצע במקביל להדפסת דפי הפנים.

 יהיה כדלקמן:   ניםהמכביתוהשונות של ת מהדורוהסדר הדפסת  .6.2.3

 רגיל. –מכביתון בשפה העברית 
 חרדי. –מכביתון בשפה העברית 
 מכביתון בשפה הרוסית.

 מכביתון בשפה הערבית.
 נה.וימסר סדר שויתכן  -במידת הצורך 

לסיים את ההדפסה,  הזוכהרגיל, מתחייב  –למהדורת המכביתון בשפה העברית  .6.2.4

בתוך שני ימי עבודה מרגע  ותהראשונחוברות המכביתון  50,000הכריכה והאריזה של 

קבלת ההודעה על אישור העתקי  השמש. הספק מתחייב כי לאחר מכן תמשך העבודה 

 .כמפורט מטה בקצב אחיד  וברצף וללא הפסקות

ייבוש הלכה כך שבעת אריזת החוברות  ,כולל לכה מים לכריכה)מועד סיום ההדפסה  .6.2.5

לכל הכמות  כריכת המכביתונים ואריזתם, (בחבילות הן לא תדבקנה אחת לשנייה

 המוזמנת הינו:  

שעות עבודה  40עד  -עמודי פנים  64חוברות בנות  280,000 -לכמות של כ .6.2.5.1

 ש.מרגע קבלת הודעה על אישור העתקי השמ

 שעות עבודה. 10עד  -עמודי פנים  36חוברות בנות  38,000 -לכמות של כ .6.2.5.2

 שעות עבודה. 10עד  -עמודי פנים  36חוברות בנות  40,000 -לכמות של כ .6.2.5.3

 שעות עבודה. 10עד  -עמודי פנים  36חוברות בנות  11,000 -לכמות של כ .6.2.5.4

ברצף ללא  ת וערבית תודפסנהחרדי, רוסי -המכביתון בשפות: עברית  מהדורות .6.2.6

 רגיל. –מיד עם סיום הדפסת מהדורת המכביתון בשפה העברית  , הפסקה

 כריכה: .6.3

מכל מהדורה ומהדורה, תחל מיד ברגע בו הסתיימה הדפסת  כריכת חוברות המכביתון .6.3.1

 כמות ראשונה של כל עמודי הפנים והכריכה לאותה מהדורה.

 הכריכה תתבצע ברצף וללא הפסקות עד לסיום העבודה. .6.3.2

 אריזה: .6.4

וסידורם על גבי משטחים תחל מיד ברגע בו הסתיימה כריכת  חוברות המכביתוןאריזת  .6.4.1

 מכל מהדורה ומהדורה. חוברות המכביתוןכמות ראשונה של 

 האריזה וסידור על גבי משטחים תתבצע ברצף וללא הפסקות עד לסיום העבודה. .6.4.2
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 :חוברות המכביתוןואחסנת אספקת  .7

  היעדים כדלקמן. הכמויות מייצגות מצב נוכחי. לכל הזוכהות ע"י יסופקו ישיר חוברות המכביתון

 .ןלמכבי שמורה הזכות לשנותמכבי אינה מתחייבת לכמויות ו

 :רגיל – מהדורת המכביתון בשפה העברית .7.1

שיודפסו ישלחו מידית ברגע שהסתיים שלב הדפוס  ותראשונה ןמכביתוהות וברח 100 .7.1.1

 במטה מכבי.למחלקת השיווק  באותו היום,עוד של החוברות הראשונות,  והכריכה

חוברות מכביתון יישלחו לחברת שליחויות במרכז הארץ עימה קשורה מכבי  16,150 .7.1.2

על ידי  זוכהלבהסכם הפצה לסניפי מכבי. פרטי החברה ושמות אנשי הקשר יימסרו 

 מכבי.

בו הסתיימה ההדפסה והכריכה של הכמות ימי עבודה מהיום  3עד המשלוח יתבצע 

 .7.1.1פורטת בסעיף המ

 כתובתל ,תשלח לחברת העיטוף הקשורה עם מכבי בהסכםהמוזמנת  יתרת הכמות .7.1.3

. פרטי החברה . המשלוח יבוצע בתאום מלא עם נציגי חברת העיטוףת במרכז הארץאח

 .ע"י מכבי זוכהושמות אנשי הקשר יימסרו ל

עוד חוברות לפחות,  50,000-יצא מיד עם סיום כריכת  כלחברת העיטוף משלוח ראשון  .7.1.4

נציג  עם בתאום מראש או לפי תאום אחר שיעשה עם חברת העיטוף  באותו היום,

 . מכבי

הספק מתחייב כי לאחר אספקה ראשונה זו, תימשך אספקת החוברות ברצף ולא  .7.1.5

 .נציג מכבי בתאום מראש עם תיעצר, והכול לפי תאום עם חברת העיטוף

ערוך לאחסן את החומר המודפס כשהוא ארוז עד לאספקתו באופן  יהאת הדפוס בי .7.1.6

יתכן ) פעםל מפעםבהתאם לקצב העיטוף העשוי להשתנות  ,מדורג לחברת העיטוף

 .(שהעיטוף יסתיים תוך כשבוע ימים ויתכן שימשך עד כשלושה שבועות

 :חרדי –עברית ה בשפה - מהדורות המכביתון .7.2

שיודפסו ישלחו מידית ברגע שהסתיים שלב הדפוס  ותראשונה ןמכביתוהות וברח 50 .7.2.1

 במטה מכבי.למחלקת השיווק  עוד באותו היום,של החוברות הראשונות,  והכריכה

חוברות מכביתון יישלחו לחברת שליחויות במרכז הארץ עימה קשורה מכבי  4,150 .7.2.2

 וכה.בהסכם הפצה לסניפי מכבי. פרטי החברה ושמות אנשי הקשר יימסרו לספק הז

ימי עבודה מהיום בו הסתיימה ההדפסה והכריכה של הכמות  3המשלוח יתבצע עד 

  .7.1.1המפורטת בסעיף 

 כתובתל ,המוזמנת תשלח לחברת העיטוף הקשורה עם מכבי בהסכם יתרת הכמות .7.2.3

. בתאום מלא עם נציגי חברת העיטוףע"י הזוכה . המשלוח יבוצע ת במרכז הארץאח

 .זוכה ע"י מכביקשר יימסרו לפרטי החברה ושמות אנשי ה

ערוך לאחסן את החומר המודפס כשהוא ארוז עד לאספקתו באופן  יהא בית הדפוס  .7.2.4

יתכן ) פעםל מפעםבהתאם לקצב העיטוף העשוי להשתנות  ,מדורג לחברת העיטוף

 .(שהעיטוף יסתיים תוך כשבוע ימים

 :מהדורות המכביתון בשפה הרוסית .7.3

שיודפסו ישלחו מידית ברגע שהסתיים שלב הדפוס  ותראשונה ןמכביתוהות וברח 50 .7.3.1

 במטה מכבי.למחלקת השיווק  עוד באותו היום,של החוברות הראשונות,  והכריכה
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חוברות מכביתון יישלחו לחברת שליחויות במרכז הארץ עימה קשורה מכבי  12,250 .7.3.2

 .יזוכה ע"י מכבבהסכם הפצה לסניפי מכבי. פרטי החברה ושמות אנשי הקשר יימסרו ל

ימי עבודה מהיום בו הסתיימה ההדפסה והכריכה של הכמות  3המשלוח יתבצע עד 

  .7.1.1 בסעיףהמפורטת 

 כתובתיתרת הכמות המוזמנת תשלח לחברת העיטוף הקשורה עם מכבי בהסכם, ל .7.3.3

בתאום מלא עם נציגי חברת העיטוף. הזוכה ע"י . המשלוח יבוצע ת במרכז הארץאח

 .עי מכבי הקשר יימסרו לספק הזוכהפרטי החברה ושמות אנשי 

ערוך לאחסן את החומר המודפס כשהוא ארוז עד לאספקתו באופן  יהא בית הדפוס .7.3.4

יתכן ) פעםל מפעםבהתאם לקצב העיטוף העשוי להשתנות  ,מדורג לחברת העיטוף

 .(שהעיטוף יסתיים תוך כשבוע ימים

 :מהדורת המכביתון בשפה הערבית .7.4

שיודפסו ישלחו מידית ברגע שהסתיים שלב הדפוס  ותראשונה ןמכביתוהות וברח 20 .7.4.1

 במטה מכבי.למחלקת השיווק  עוד באותו היום,של החוברות הראשונות,  והכריכה

לחברת שליחויות במרכז הארץ עימה קשורה  ישלח הזוכה יתרת הכמות שהוזמנה  .7.4.2

תאום עם נציג חברת בבמשלוח אחד במועד שיקבע מכבי בהסכם הפצה לסניפי מכבי, 

פרטי החברה ושמות אנשי הקשר יימסרו  .נציג מכבי בתאום מראש עם והעיטוף, 

  לספק הזוכה.

 כמפורט, המכביתוןשומרת לעצמה את הזכות להנחות את הספק לשלוח את חוברות  מכבי .7.5

 את יאלצו ולא הארץ במרכז שיהיו ובתנאי שונות בכמויות, אחרים ליעדים, הצורך לפי, לעיל

 .ההובלות /המשלוחים מספר את להגדיל הספק

 :תיאומים ותעודות משלוח .7.6

עם נציג מראש תיאום טלפוני  רק לאחרכל האספקות המפורטות בפרק זה תבוצענה  .7.6.1

 ם ומספרי טלפון ימסרו לזוכה.בכל יעד מקבל. שמות הנציגימכבי 

 כל אספקה תלווה בתעודת משלוח, אשר בה יצוינו: .7.6.2

 מהדורת המכביתון:

 רגיל. –בשפה העברית 

 חרדי. –בשפה העברית 

 בשפה הרוסית.

 בשפה הערבית.

, כפי ביעד ידי מקבל המשלוח-המוביל, על באחריות הנהגתעודת המשלוח תיחתם  .7.6.3

 גם אם מקבל ,בשם מלא וברור, חתימה, תאריך ושעת אספקה ע"י מכבי, שיקבע

 עובד מכבי. והמשלוח אינ

 לעיל, תיכלל במחירי ההצעה.עלות המשלוחים/הובלות, כמפורט 

 

תהא מכבי רשאית לקנוס את לעיל,  7-ו 6כאמור בפרקים:  בדרישותככל שהזוכה לא יעמוד 

 להסכם ההתקשרות. 4.6כמפורט בסעיף  הזוכה
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 הדפסה ואספקה )כללי(: .8

 הדפסה ואספקה מתבצעות על פי דרישת מכבי לפי לוח זמנים מתוכנן מראש. .8.1

לפי בציון כמויות הנדרש ימים לפני המועד  עד כחודשזוכה להמועד המתוכנן לכל הדפסה יימסר  .8.2

 הערכה נכון לאותו מועד.

בדרך כלל המועד המועדף לביצוע ההדפסה יהיה בסוף חודש או בתחילת חודש בהתאם לנסיבות  .8.3

בצע את ההדפסה בכל דרוש מהזוכה לל תהא רשאית מכבי כי  ,מובהר בזאת בכל מועד ומועד. 

 .הבלעדי של מכבי. והזוכה יבצע את הנדרשעל פי שיקול דעתה  מועד 

דרש הנכשלושה ימים לפני המועד  זוכההזמנה סופית עם פרוט כמויות סופי ומלא תשלח ל .8.4

 לביצוע ההדפסה.

 בנספח זה.לעיל  7 האספקה לפי המפורט בסעיףהזוכה יבצע את  .8.5
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 נספח ב'

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

 

 ב י ן

 

 בריאות מכבי שירותי 

 (589902279)מס' מזהה  227/99אגודה עותמנית מס'  

 אביב-לתהיכל הסיטי, , 27מרח' המרד  

                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :קרא להלןיאשר ת 

 ;מצד אחד

 

 ל ב י ן

 

 __________________ בע"מ__________ 

 __________________________ח.פ. __ 

 _____________________________מרח' ____ 

 "הזוכה" :יקרא להלןיאשר  

 ;שנימצד 

קדם דפוס, הדפסה,  לאספקת שירותים של 115/2016ו שמספר רגיל פומבימכרז ומכבי פרסמה   הואיל

(, אשר העתק ממנו על "המכרז" :)להלן כריכה, אריזה, אחסנה ואספקה של חוברות מכביתון

 ;הימנולהסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד   'כנספח אנספחיו מצורף 

 

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

לתנאים  בהתאם המוצריםאת  לספקהסכים , ובכך מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 ;ובכל נספחיו המפורטים בהסכם זה

 

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

 

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך הוצהר,

 

 כללי .1

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

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

פירוש דם, אלא אם הכתוב מחייב יבהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצ .1.3

 :אחר

 סכם זה, על נספחיו.ה - "ההסכם" .1.3.1

 .מכרזל ג'נספח  -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - ההצעה"טופס  " .1.3.2

ת ספקוא , אחסנההדפסה, כריכה, אריזהקדם הדפסה,  - "השירות" .1.3.3

מכרז ולפי מסמכי , הכל כמוגדר בחוברות מכביתון

 בהסכם זה על נספחיו.המפורט במפרט ו

מדד המתפרסם מעת לעת, ע"י הלשכה המרכזית  - "ומוצריוייצור נייר מדד  " .1.3.4
לסטטיסטיקה בירחון לסטטיסטיקה של מחירים, בלוח 

קבוצות ומדד מחירים סיטוניים של מוצרים  – 19
מוצרים נבחרים של תפוקת התעשייה, ליעדים מקומיים 
)כולל מע"מ( לפי ענפים מקובצים, בענף נייר ומוצריו, 

 . 180510 קוד מספר

מדד המחירים לצרכן המתפרסם מעת לעת על ידי  - " דד המחירים לצרכןמ " .1.3.5

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

 אנשי קשר .2

הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע  להיות המנהל_______ _________ בזה אתמכבי ממנה  .2.1

 הסכם זה.

 נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה. להיות_____ ____________ממנה בזה את הזוכה  .2.2

, למוצרים והשירותם נשוא הסכם זהנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת  .2.3

ידרש ייהיה זמין לכל פניה מצד מכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם 

 י מכבי.יד-ללכך ע

 

 השירותלעניין מתן הזוכה והצהרות התחייבויות  .3

לבצע בעצמו )ולא באמצעות קבלן משנה( את הדפסת החוברות, לפי סוגיהן השונים הכריכה, מתחייב  הזוכה

לפי בחירתו ועל חשבונו,  בקבלן משנה מטעמו,יהא רשאי להיעזר  הזוכהלמרות האמור, . האריזה והאחסון

בת  הכי העזרות בחבר ,יובהרפרפורציה, הטבעות ולימנציה. כמו כן  עבודת שטנץ, לצורך ביצוע הובלה,

, כי האחריות על קבלני המשנה וטיב עבודתם הינה של הזוכה בלבד ,יודגש תחשב כהעזרות בקבלן משנה.

  תחול האחריות המלאה כלפי מכבי. הזוכה )ועליו בלבד( ועל

בתקופות ובזמנים  מתחייב לספק למכבי את השירות, בתנאים, בציוד, בכוח האדם, הזוכה .3.1

 הכל כמפורט במכרז. -הנדרשים 

מתחייב בזאת להדפיס, לכרוך, לארוז ולספק את חוברות המכביתון, באיכות, בסוגים,  הזוכה .3.2

 נספח א'בכמויות, במועדים ובשאר התנאים כמפורט בהסכם זה ובנספחיו, לרבות במפרט 

 .למכרז
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ובכלל זה  הזוכהמבלי לגרוע מכלליות התחייבויותיו דלעיל, ו/או מכל התחייבות אחרת של  .3.3

 בהתחייבויות הבאות: הזוכה, מתחייב הנדרש במפרט נספח א'

, המהווים את התוכן של של בית הדפוס  הדיגיטליתלמערכת  PDFי קבצלקבל ממכבי,  .3.3.1

 .ןחוברות המכביתו

  ,ןעבור כל עמוד ועמוד בחוברות המכביתווהעתקי שמש צבעוניים,  להפיק אייריסים .3.3.2

פי לוח הזמנים הכלל, על פי בקשתה של מכבי, ול על סוגיהם השונים, ללא יוצא מן

 למכרז. 'אנספח  –המפורט במפרט 

מכרז בלהדפיס את חוברות המכביתון, באיכות, בסוגים ובכמויות כאמור בהסכם,  .3.3.3

חוברות המכביתון. כל כובנספחיו, ולכרוך את החוברות המודפסות לחוברות שיופצו 

 בדרישות מכבי עפ"י אישורה הסופי.אחת מהחוברות המודפסות והכרוכות, תעמוד 

, לפי לוח הזמנים לספק את חוברות המכביתון באספקה הראשונה ובאספקות הנוספות .3.3.4

, והכול כאמור במפרט לכל היעדים המפורטים במפרט הדרישותהנדרש על ידי מכבי ו

 .למכרז נספח א'

מתחייב לקבל ממכבי חוברות מכביתון פגומות, ככל שימצאו, אשר יועברו אליו ע"י  הזוכה .3.4

שעות ממועד  24מכבי לפי שיקול דעתה, ולהחליפם ללא תשלום ו/או עמלה נוספים, בתוך 

, על חשבונו הזוכהקבלתם. הובלת החוברות הפגומות והחוברות המחליפות אותן, תיעשה ע"י 

עד למועד כאמור  במקום הפגומות ע"י מכבי חוברות תקינות באם לא תתקבלנה ובאחריותו.

ימים מיום דרישתה  7להשיב למכבי, בתוך  הזוכהל להנחת דעתה של מכבי, מתחייב ולעיל, והכ

היה  בגין החוברות הפגומות. לספק, את התשלום ששולם לספקהראשונה של מכבי בכתב 

, מתחייב לספקהעברת התשלום בגינם ומכבי תשיב לספק חוברות פגומות כאמור לעיל, לפני 

לקבל את החוברות חזרה, מבלי לדרוש כל תשלום בגינן. מוסכם כי מכבי תהא רשאית  הזוכה

לקזז ערכן של החוברות הפגומות המוחזרות, בין אם כבר שילמה בגינן ובין אם לאו, מכל 

 .לספקתשלום 

והידע המקצועי  , הניסיון הכישורים, החוסן הכלכלימצהיר בזאת, כי הוא בעל היכולת,  הזוכה .3.5

הנדרשים ואלה הנדרשים לביצוע השירות בהתאם לדרישות המכרז, וכן יש בידיו כל ההיתרים 

 ידרשו,  והנחוצים למתן השירות. וככל שידרשו, אם

מצהיר בזאת, כי ברשותו האמצעים הכספיים והטכנולוגיות המתאימות, הציוד וכוח  הזוכה .3.6

 השירות בהתאם לדרישות המכרז והסכם זה. האדם הנדרשים לביצוע

בלבד, וזאת עד  הזוכההאחריות לחוברות המכביתון על כל הקשור והכרוך בהן, תחול על  .3.7

  קבלת אישור בכתב ע"י נציג מכבי או מי מטעמה.ל וקבלתן ביעד ובכפוף אספקתןל

זוכה אין להמשיך לספק השירות גם בשעת חרום, למעט במקרה של נסיבות שלמתחייב  הזוכה .3.8

 שליטה לגביהן.

מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות,  הזוכה .3.9

 בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

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

 ההסכם.
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 התמורה ותנאי תשלום .4

פי מכפלת התעריף ליחידה בכמות -בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל לספקמכבי תשלם  .4.1

בתוספת מע"מ להלן,  4.3כאמור בסעיף ידי נציג מכבי, -שניתנה בפועל ושאושרה על ותהיחיד

אם  או חשבונית עסקה ; כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק  לספקידי מכבי -כדין, שתשולם על

לאחר התשלום , ובמקרה כאמור, על בסיס מזומן לפי החוק והתקנות מאושר לעבוד הזוכה

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

מרכיבי השירות, ואת כלל ל ל, וכוללת את כסופית ומוחלטתהינה מובהר, כי התמורה  .4.2

ר, שכר לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עלות חומרי ייצו הזוכההוצאותיו של 

 לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה. הזוכהו וכו'  , תקורות עבודה, הובלה

פי דרישת מכבי, –, על ליעד  מות חוברות המכביתון שיסופקו בפועלנציג מכבי יאשר את כ .4.3

בהתבסס על תעודות משלוח חתומות כנדרש דהיינו: חותמת המקבל, חתימת  המקבל, שם 

לא יהא  הזוכהעל ידי מכבי. מראש המקבל ותאריך הקבלה, אך לא יותר מהכמויות המוזמנות 

ולא יגבה כל תשלום ו/או עמלה נוספים בגין השירותים אותם תמורה דרוש ו/אולזכאי לקבל, 

 הוא מספק עפ"י ההסכם, מעבר לתשלום כנקוב בהסכם זה.

 הצמדה  .4.4

 לפי מפתח כדלקמן:יהיו צמודים  הזוכהת המחירים המפורטים בהצע

 ;  30% עוריבש -למדד המחירים לצרכן    .א

 . 70% עוריבש - ומוצריונייר  ייצורלמדד    .ב

 .במכרזהגשת ההצעות להאחרון  מועדב המפורסמיםישמשו המדדים  לכל מדד מדדי בסיסכ

 ___________ בגין חודש   מדד המחירים לצרכן .4.4.1

 .__________ בגין חודש נייר ומוצריו ייצורמדד   .4.4.2

אחת לשנה, מיום חתימת ההסכם, ייבחן השינוי המשוקלל במדדים )על פי משקולות  .4.4.3

ממדדי הבסיס  3%יהיה מעל במדדים ההצמדה כאמור(. היה והשינוי המשוקלל 

המחירים במלוא השינוי, והמדדים על פיהם בוצע העדכון יהיו מדדי הבסיס יעודכנו 

 החדשים. עדכון המחיר יתבצע בתחילת החודש העוקב לבדיקה.

חלפה טרם עוד  10%היה והשינוי המשוקלל במדדים מיום ההצמדה האחרון יעלה על  .4.4.4

להדפיס  נדרש הזוכה, ו4.4.3או מהשינוי כאמור בסעיף  מיום חתימת הסכם זה שנה

   על פיהם. נהתבוצעותשלום התמורה את המכביתון, יעודכנו המחירים כך שההזמנה 

 תנאי תשלום .4.5

 65( יום )תום חודש + וחמישה)שישים  65התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .4.5.1

 נציג מכבי.  יום סיום האספקה והגשת החשבונית ולאחר אישור שלמיום( 

ימים מתום חודש הפעילות. אם תוגש לאחר  )עשרה( 10-מהחשבונית תוגש לא יאוחר  .4.5.2

 .למועד התשלום הבאיידחה מועד זה, אזי התשלום 
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יגיש למכבי חשבון חודשי, ובו פירוט כל הסכומים המגיעים  הזוכה -הגשת החשבונית  .4.5.3

  יצרף דוח מפורט, הכולל אסמכתאות, לאימות החיובים. הזוכהלו. 

ף אליה, ולאחר בדיקתם יהוו החשבונית מכבי תבדוק חשבונית זו והדו"ח המצור .4.5.4

 והדו"ח אסמכתא לתשלום על ידי מכבי.  

היה ויתגלו בחשבונית )לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי  .4.5.5

דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז 

בכל עת,  לספקסכום המגיע ו/או שיגיע הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל מכל 

 .ימים מראש 14ממכבי, ובכפוף למתן הודעה בכתב בת 

 קנסות והליך קיזוז .4.6

 כלהלן: לקנס באות בהתאם לדרישות, זכאית מכבילא מילא הזוכה את התחייבויותיו ה
 

 קנס חריגה הנושא

 הדפסה / כריכה / מועדפיגור ב

 אריזה / הפצה

בגין כל יום ₪  10,000 בהתאם למפרט  אי עמידה בלו"ז

 של פיגור 

 מערך ההזמנה 10% אי עמידה במפרט מפרט המוצר

 .ריגותמכבי תשקול הפעלת הסעיף בהתאם לסוג החריגה ותדירות הח .4.6.1

, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת מוסכמים קנסותפי סעיף זה הינם -על הקנסות .4.6.2

 תעשה בלא צורך בהוכחת נזק. תם וגביי למכבי,

    .לספקמהתמורה המגיעה  הקנסותיבוצע בדרך של קיזוז סכום  הקנסותתשלום  .4.6.3

 .לספקהודעה תשלח 

 אחריות .5

לכל נזק ו/או אובדן ו/או פי דין -עללבדו אחראי  הזוכהמבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה,  .5.1

יגרמו למכבי ו/או למי יהכלל, שפגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן 

כמפורט  השירותיםעקב ו/או בקשר עם  ,מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו

 ומוגדר בהסכם זה. 

לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או מתחייב  הזוכה .5.2

ש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי הוצאה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוג

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

 פי כל דין.

אודות  לספקלפסק דין חלוט, למתן הודעה מיידית ובכתב ה הפיצוי והשיפוי כפופ חובת

לא תתפשר בתביעה  שמכבילכך ולנהל את התביעה הנידונה  לספק, למתן האפשרות התביעה

 .הזוכה ללא הסכמת

כדי לצמצם או לגרוע  הזוכהידי -עלכמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר .5.3

חים כדי לשחרר את יהיה בעריכת הביטו, ולא להסכםבהתאם  יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב
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-אחראי לו על שהואנזק בגין כל מכבי ו/או מי מטעמה לפצות את לשפות ו/או  ומחובת הזוכה

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על

מכל סכום שיגיע  להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו,לנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא .5.4

לגבותם  תרשאי תהאפי חוק, בכל זמן שהוא, וכן -בצירוף הצמדה וריבית על, לספק הממנ

 בכל דרך אחרת.  הזוכהמ

מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  הזוכה .5.5

פי ההסכם. למעלה מן הצורך -ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

)נוסח משולב(, החוק לביטוח לאומי למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב  הזוכהיובהר, כי 

אך מבלי לפגוע בכלליות  ,, ובעיקרשהותקנו על פיותקנות וה םהצווי ואחר כל 1995-התשנ"ה

 וו/או קבלני המשנה של ו ו/או שליחיו ו/או משמשיוכל עובדי, הזוכהשהאמור לעיל, באופן 

, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או במתן השירותיםועובדיהם שיועסקו 

 .פי החוק הנ"ל-זכאים לכל הזכויות שעלת ההתקשרויהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  ,זמני

לפי  הזוכהאינן באות לגרוע מכל התחייבות של  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו,וראות ה .5.6

מאחריות כלשהי בגין  הזוכהאת ואין בהן כדי לשחרר פי כל דין, -ו/או עלההסכם 

 להלן., כהגדרתם הזוכהבביטוחי נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה 

  ביטוח .6

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו/או על-על הזוכהגרוע מאחריות ומהתחייבות מבלי ל .6.1

לערוך ולקיים על  הזוכהלפי המוקדם, מתחייב  מתן השירותים,הסכם זה או ממועד תחילת 

חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים 

 :ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלןזה ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח להסכם 

פי ההסכם, -וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על (,"הביטוחים"ו/או  "הזוכה"ביטוחי 

כומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח, וניתן להמירם לסכומים בדולר מובהר, כי ס

 .ההסכם עריכת ביום הידוע לשער בהתאם"ח בש הנקוב מהערך יפחתו שלא בתנאי"ב, ארה

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר,  הזוכה .6.2

תחודשנה  הזוכהאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לד

מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות 

יישא בכל  הזוכהכל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי 

 .הזוכהמקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 

לפני  אחד יוםמכבי, לא יאוחר מלהמציא ל הזוכהמתחייב  מכבי,ללא צורך בכל דרישה מצד  .6.3

כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור  הזוכהאישור בדבר עריכת ביטוחי  ,הסכם זה מועד חתימת

מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת  הזוכהעריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. 

חים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת אישור עריכת הביטו

פי הסכם זה -על הזוכהמתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של 

 פי כל דין.-ו/או על

כדי לצמצם או לגרוע בצורה  הזוכהידי -כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על בהקשר זה מובהר, .6.4

 הזוכהחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את כל שהיא מהת
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פי -אחראי לו על הזוכהבגין כל נזק או מי מטעמה ו/מכבי מחובתו לשפות ו/או לפצות את 

 פי כל דין.-הסכם זה ו/או על

תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב  הזוכהככל שתקופת ביטוחי  .6.5

לעיל בגין הארכת תוקפו  6.3אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  מכביהפקיד בידי ל הזוכה

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

להתאימם לערך הנקוב בש"ח  הזוכההיה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על כי  ,מובהר

 בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

לעיל  6.5ו/או  6.3כנדרש בסעיפים  הזוכהידי -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .6.6

 הזוכה, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע מכביתחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את 

 לפי הסכם זה.

-לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"אכבי ור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למאין באמ

1970. 

 הזוכהידי -אישור עריכת הביטוחים שיומצא על , לבדוק אתת, אך לא חייבתהא רשאימכבי ת .6.7

מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על  הזוכהוכאמור לעיל, 

מצהיר  הזוכה. זה 6סעיף פי -נשוא האישור להתחייבויותיו עלמנת להתאים את הביטוחים 

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי כי זכויות  ,חייבומת

א אישור עריכת הביטוחים, וכל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשמכבי ו/או מי מטעמה 

טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל -ם זה ו/או עלפי הסכ-על הזוכה

 ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

, וכי מכביידי -נם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלעל פיו הי ,יכללו תנאי מפורש הזוכהביטוחי  .6.8

. כמו כן, יתחייב המבטח מכביף ביטוחי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתו

 30לפחות מכבי הודעה בכתב לידי  תשלחאלא אם  ,שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה

 יום מראש.)שלושים( 

, לרבות אי מתן הזוכהלפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על  ,יכללו סעיף הזוכהביטוחי  .6.9

של , לא יפגעו בזכויותיה תנאי מתנאי הפוליסותהודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של 

 לקבלת שיפוי. מכבי 

, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הזוכהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  .6.10

והוא פוטר את או הנובע מנזק לרכושו, ו/מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו כנגד 

יות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מכל אחרמכבי ו/או מי מטעמה 

תכלולנה , כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי( ,מתחייב הזוכהבכוונת זדון. 

)אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת מכבי ומי מטעמה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי 

 פי הפוליסות.-עלמתחייב לפעול למיצוי זכויותיו  הזוכהו, זדון(

נשוא  מתן השירותיםכי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם  ,מתחייב הזוכה .6.11

הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך  ,חוזה זה

זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת  6סעיף ולקיים את הביטוחים המפורטים ב
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זה. לחלופין, רשאי  6סעיף פי המוגדר ב-או לתקופה מאוחרת יותר על הזוכההתקשרותם עם 

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

, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הזוכהמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  .6.12

 עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.הרלוונטי למועד 

 

 רישיונות והיתרים .7

 מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או הזוכה .7.1

מתחייב  הזוכהפי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. -היתרים ו/או הרשיונות הדרושים עלה

ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף 

 .תקשרותבמשך כל תקופת הה

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

 

 מועסקי הזוכה .8

ייחשבו לכל צורך  מתן השירותמצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך  הזוכה .8.1

רין או בעקיפין, ויועסקו יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישיולא  ,כעובדיו או שלוחיו

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

מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם  הזוכה .8.2

 החלים עליו.

טעמו במתן השירות ו/או אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מ הזוכה .8.3

בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת מתן השירות או 

 בכל פעילות הקשורה למתן השירות. 

פי ההסכם, וכי כל -כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על ,הזוכהכן מצהיר  .8.4

או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/-זכות שניתנת על

בשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת 

ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל  לספקביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה 

אחרת ממכבי בקשר  והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה ,זכויות של עובדי מכבי

עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל 

 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-התקשרות על

כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך  ,מתחייב הזוכה .8.5

 כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו אולהופיע בשם מכבי או מטעמה, או  הזוכהאת 

 למטרה כלשהי.

 תחייב לפצות ו/או לשפות את מכבימבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מ .8.6

ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או -יקבע עלייגרמו לה, אם יבגין כל נזק ו/או הוצאה ש

 זה.העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק 
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סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 

 ההסכם.

 

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .9

מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר  הזוכה .9.1

ליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה א

 , לפני תחילתה או לאחר סיומה.תקשרותאו מתן השירות, תוך תקופת הה

לחוק  118מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  הזוכה .9.2

 .1977-העונשין, התשל"ז

בסימני המסחר שלה, כפופים כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות  .9.3

 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות .9.4

 מצהיר ומתחייב כדלקמן: הזוכה

ביחס לכל  לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן .9.4.1
עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על מידע על ושל מכבי, 

רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו  ספקיה, מידע
 :פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן-על הזוכה תיולידיעתו במסגרת ביצוע התחייבו

 .("המידע"

, אלא אם קיבל למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא .9.4.2
 בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, 

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך  .9.4.3
, נותני שירותים הזוכהעובדי שכל ולדאוג לכך המורשים לכך,  הזוכה ורק לעובדי

ו על כתב מפי ההסכם יחת-לע והתחייבויותיוהמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע 
המחייב אותם לעמוד , בנוסח )בכל עת( הזוכהכלפי ות אישי לשמירת סודיות התחייב

)בהתאם  מכבילשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי  הזוכהבהתחייבויות 
 . ידי מכבי(-לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

-לאחראי כלפי מכבי למילוי האמור עיהא  הזוכהמובהר בזאת, למען הסר ספק, כי 
 עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו. ייד

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .9.4.4

ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם  הזוכה מידע שהיה בידי .9.4.4.1
 ;שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות ההתקשרות בהסכם זה

שמירת מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות ל .9.4.4.2
 ;סודיות

 מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של .9.4.4.3
 .הזוכה

 ,פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת-או על פי דין-למידע שחובה לגלותו ע .9.4.4.4
הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה  שהזוכהובלבד 

 להתגונן מפניו.
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לא הזוכה בעלותה הבלעדית של מכבי, וכי כל המידע הוא בהוא מסכים שולו ידוע כי  .9.4.5
 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.יהא 

 ולרבות מידע אשר קיימת לגבי ,חשף גם למידע רגיש ביותרהוא יישייתכן ו וידוע לכי  .9.4.6
התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו 

ם או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום גילויו לאחריאשר בסודיות, ו
  הזוכהכי , ומידע בסודיותהלמכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת 

 מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

א מודע הוידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, וכי  .9.4.7
צפוי הוא לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן 

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

 רלבנטי נוסף.

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

 ההסכם.

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .10

בידי מכבי ערבות  הזוכהלפי ההסכם, יפקיד  הזוכהכבטחון למילוי כל התחייבויותיו של  .10.1

כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף צמודה למדד המחירים לצרכן, אוטונומית בנקאית 

  חדשים(, שקלים אלף חמישים)₪  50,000בסך של , ("ערבות הביצוע"להסכם זה )להלן: 

 .התקשרותלאחר תום תקופת ה חודשים 4שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום 

מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או  .10.2

גרם למכבי נזק בגין אי  הזוכהוהסתיים מתן השירות / אספקת המוצר/ים מכל סיבה שהיא, 

תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות הביצוע או לדרוש  -פי ההסכם -מילוי התחייבויותיו על

סיים לפצות את  הזוכהותיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות הארכה נוספת שלה לתקופה ש

 את כתב ערבות הביצוע. ספקלמכבי כאמור, תחזיר מכבי 

פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את -בהתחייבויותיו על הזוכהבכל מקרה בו לא עמד  .10.3

ערבות הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, 

 ררות, למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.לבו

חייב לחדש  הזוכההשתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא  .10.4

את ערבות הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, 

מימשה את ערבות הביצוע או כל  הודעה כי מכבי הזוכה)שבעה( ימים מהיום בו קיבל  7תוך 

 סכום מתוכה.

פי -על הזוכהאין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של  .10.5

 ההסכם.

 פי כל דין.-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על .10.6

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

  ההסכם.

 ההסכם וסיוםההתקשרות  תקופת .11
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 ,הדפסה, כריכה, אריזה ואספקת חוברות מכביתוןשירותי לגבי רכישת  הזוכהההתקשרות עם  .11.1

ו/או  "ההסכם"תקופת  :)להלן____ ______שתחילתה ביום ____הינה לתקופה של שנתיים, 

  ."תקופת ההתקשרות"(

כל  שנתיים תקופות נוספות בנות  2-למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב .11.2

 יתרתוך שמירה על כל והכל  , הזוכה( מיטיבים בתיאום עם 2( זהים; או )1אחת, בתנאים )

 "(.תקופות האופציה)להלן: " ההסכםותנאי  הוראות

 כולו, זה הסכם להביא, עת בכל, יתרשא תהא מכבילעיל,   11.2 -ו 11.1אף האמור בסעיפים  על .11.3

 ובלבד, שהיא סיבה ומכל הבלעדי דעתה שיקולפי -על, לסיומו, מסויימים לשירותים ביחס או

 .מראש חודשים 6 לפחות בכתב לספק כך על שהודיעה

 בקשר מכבי כלפי תביעהאו /ו דרישהאו /ו עילהאו /ו טענה כל לספק תהא לא, כאמור במקרה .11.4

 .ההסכם סיום עם

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מכבי רשאית לבטל את  .11.5

תהא טענה ו/או  שלספקבאופן מיידי, וזאת מבלי  הזוכהההסכם ולסיים את ההתקשרות עם 

 דרישה כלשהי בקשר לכך:

 הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה; הזוכהאם  .11.5.1

או /וו/או על ידו בקשת פירוק ו/או אם ניתן כנגדו צו פירוק  הזוכהאם הוגשה כנגד  .11.5.2
, , לרבות כונס נכסים זמניהספקצו להקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי 

 ימים;  60 בתוך בוטלו לא כאמור והליכים

תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא  הזוכהאם הצהרה מהצהרות  .11.5.3
 ופת ההתקשרות;נכונה או ללא מלאה במהלך תק

 –את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  הזוכההפר מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .11.6

 ; אוכאמור לעיל לבטל את ההסכם לאלתר .11.6.1

לתקן את ההפרה ו/או  מהזוכהלעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש  .11.6.2
מתחייב בזה למלא  הספק. לספקימים מיום שתימסר ההודעה  3ההתחייבות תוך 

ייגרמו נגרמו ו/או שאחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש
 .הקיום כאמור-כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי מכביל

למכבי פיצויים  הזוכה, ישלם לעיל 11.5בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  .11.7

ש"ח, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה  50,000מוסכמים בסך 

ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפיסקה זו כדי 

 כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין. מהספקלגרוע מזכותה של מכבי לקבל 

את ההסכם הפרה  הזוכההפר לעיל ו/או   11.6.2לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  .11.8

רשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את שאינה יסודית ומכבי ד

לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי  הספקוההתחייבות 

לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל  ,שנדרש על ידי מכבי

 חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך יהא והזוכהקיומו, -את ההסכם מחמת הפרתו או אי

וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום ש"ח  50,000

אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של  נזקים אלה. כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח

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



 

 
27 

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר  .11.9

 הזוכהעלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי 

 יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד ביטול ההסכם על  .11.10

 שתקבע מכבי בהודעה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל  .11.11

פי -, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1970-הפרת הסכם(, התשל"א

 פי דין. -על הוראות ההסכם או

 

 איסור הסבת ההסכם .15

פי ההסכם או -איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על הזוכה 15.1

, שלא תסרב לתיתו בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכביאת החובות הנובעות ממנו, אלא 

 אלא מנימוקים סבירים.

לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  הספקכל מסירה או העברה שיתיימר  15.2

 וחסרת כל תוקף.

 לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. הזוכהזכויותיו של  15.3

פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על 15.4

עניין" בו -הינה "בעל שמכבימכבי ו/או  גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של

, ו/או לכל גוף מקבוצת מכבי ובלבד 1968 – "חתשכעניין" בחוק ניירות ערך, -כהגדרתו של "בעל

 שזכויות הזוכה על פי הסכם זה לא תיפגענה.

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. 15.5

 

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

 ההסכם.
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 קיזוז זכות .16

 שהספק, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  16.1

 לזוכהעשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע 

 ממכבי.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם 16.2

 לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים

 שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק ממכבי.

 

 ויתור בכתב .17

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

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  17.2

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על 17.3

 ה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.על זכויותיו, לא לגבי המקר

 

 סמכות שיפוט .18

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו/או  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

  .יפו -אביב-בתללמכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .19

 תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.כתובות הצדדים לצורך ההסכם 

פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך תחשבנה -כל ההודעות על

 שעות מעת שליחתן.)עשרים(  24כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 ___________________ ___________________ 

 הזוכה מכבי 
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 נספח להסכם 

 יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה

 

 תאריך:_____________

 לכבוד
 שלוביםו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים  מכבי שירותי בריאות
 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 115/2016מכרז  – עריכת ביטוחיםהנדון: אישור 

"(  הספקאת הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ )להלן: "הננו מאשרים בזאת כי ערכנו 
עם בהסכם שנערך  וכן כל השירותים הנלווים בקשר חוברות מכביתון הדפסה וכריכתלרבות בקשר עם מתן שירותי 

"( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ההסכם" -" והשירותיםביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: "
 "(.תקופת הביטוחת ביום _______ )להלן: "ומסתיימ

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

לאירוע ובסה"כ  ₪  6,000,000מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של   כתוצאה מתאונה או
לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי עובדיה ומנהלי במקרה ויקבע כי נושאים בחובות ₪  20,000,000

 מעביד כלפי מי מעובדי הספק.

 __________________פוליסה מספר 

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

לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. ₪   2,000,000ל השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות ש
הפוליסה תורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף 
אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה 

 י, ויבוטל כל חריג בגין רכוש מכבי באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק.ייחשבו כרכוש צד שליש

 __________________פוליסה מספר 

פתאומי ובלתי צפוי לכיסוי אובדן או נזק ₪    500,000בסכום בטוח של ביטוח לרכוש  - ביטוח סחורה בהעברה .3
ו/או ע"י מי  ספקמרגע קבלתם ע"י הספק ו/או מי מטעמו חזקתו של הבהנמצא מכל סוג שהוא, לטובין של מכבי  

, השטחים המוחזקים לרבותובשטח מדינת ישראל הרכוש  מטעמו ו/או עבורו ועד מסירתם ביעד הסופי אליו מועבר
. הכיסוי מורחב , טעינה, פריקה והובלה בכל אמצעי מכני ובכל כלי רכב, חניית לילהבעת אחסנה או חניית ביניים

הביטוח כאמור כולל תנאי מפורש על פיו אנו  .הבטוח כיסוי מפני גניבה ופריצה במלוא שוויו עד לסכוםוכולל 
ובלבד שהאמור בדבר הויתור על זכות התחלוף לא  ו/או כל הבאים מטעמה מכבימוותרים על כל זכות תחלוף כלפי 

  .יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון

 __________________פוליסה מספר 

בבעלותו ו/או באחריותו של  ומלאי  מתקנים ציוד מבנים,ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" לביטוח   -ביטוח רכוש .4
ו/או שהובאו על ידו ו/או עבורו ו/או לשימושו בחצרי מכבי בערך כינון מלא כנגד הסיכונים המקובלים  הספק

הביטוח כולל תנאי  וד ונזקי רעידת אדמה וכן בטוח אבדן תוצאתי.לרבות במפורש פריצה, ש בביטוח "אש מורחב"
מפורש על פיו אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי מכבי ו/או מי מטעמה ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם 

 .שגרם לנזק בזדון
 __________________פוליסה מספר 

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

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

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

במהדורתו הרלוונטית  "ביט", לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כספקמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות ה .8
 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. או חידושו למועד עריכת הביטוח

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

 רב, בכבוד
                                                             ________________    ______________________ 

 חברת הביטוחשם ותפקיד החותם                                                       חתימה וחותמת                
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 נספח להסכם

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 

 שימוש הזוכה במכרזל -ערבות ביצוע  -נוסח ערבות בנקאית אוטונומית

 

 לכבוד

 227/99מס' מאנית ומכבי שירותי בריאות אגודה עות

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

למדד כשהוא צמוד  ,("סכום הערבות" :)להלן₪  50,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

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

 .חוברות מכביתון להדפסה וכריכת (115/2016מס' 

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

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

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

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

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

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

 (.המוגדל"

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

 

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

ו לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם א

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

 

  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל .

 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  

 ד רב,בכבו

 

 __________שם הבנק:

 __________שם הסניף:



 
 

 'נספח ג

 

 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 

  115/2016  מספרטופס הצעה למכרז הנדון: 
 

 התאגיד המציע: ________________________________שם 
 

 _________________________________________________ : השירות המוצע
 
 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

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

 כדלקמן:
 

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

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

 
שבהצעתנו  לבצע את השירותיםחתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו  1.2

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

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

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

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

במשך כל תקופת  –האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 
 ההתקשרות לפי ההסכם. 

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

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

 מפורט בהסכם.המחיר בהצעה צמוד למדד, כ 1.8
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  :להלן הצעתנו .2
 

 מציון המחיר( 85%)מהווה  למפרט  2כמפורט בסעיף  - מפרט הבסיס  2.1

 אורית
 -כמות צפויה 

 למהדורה אחת

חוברות  1,000-מחיר ל
 בש"ח לכמות הצפויה 

 מע"מ( לא כולל)

 רגיל-עברית
   280,000 עמודי כריכה 4עמודי פנים +  64חוברת 

 חרדי-עברית
   38,000 עמודי כריכה 4עמודי פנים +  36חוברת 

 תרוסי

   40,000 עמודי כריכה 4עמודי פנים +  36חוברת 

 תערבי
   11,000 עמודי כריכה 4עמודי פנים +  36חוברת 

 
 מציון המחיר( 15%תוספות ושינויים )מהווה   2.2

 למהדורה אחת -אור התוספת / השינוי מעבר למפרט הבסיס ית
 תוספת/שינוי מחיר

 חוברות בש"ח  1,000-ל 
 (לא כולל מע"מ)

 חוברת מכביתון בשפה הערבית 
 (11,000-בנוסף על ה חוברות  5,000לתוספת כמות של )

  

   דפים 4מחיר לתוספת 

   דפים 4מחיר הפחתת 

   דפים 8מחיר לתוספת 

   דפים 8מחיר הפחתת 

   גרם 90מחיר תוספת לנייר כרומו מבריק 

   גרם 100מחיר תוספת לנייר  כרומו מבריק 

   גרם 115מחיר תוספת לנייר   כרומו מבריק 

   גרם 135מחיר תוספת לנייר כרומו מבריק 

   95 -מחיר הגדלת לובן ל

   85-89ל  93מחיר הפחתת לובן מ 

 גרם כרומו מבריק  170דף כריכה נוסף  1מחיר לתוספת 
 )יתכן במבנה כנף(

  

 מו מבריק וגרם כר 220דף כריכה נוסף  1לתוספת מחיר 
 )יתכן במבנה כנף(

  

   גרם כרומו מבריק 220 -מחיר תוספת לכריכה רגילה ב

   מחיר תוספת עבור כריכה חמה

   מחיר תוספת עבור סיכות אומגה

   מהשטח  10%עד  5%עבור עמוד אחד  UVמחיר  עבור לכה 

   מהשטח 10%עד  5%עבור שני עמודים   UVמחיר  עבור לכה 

   מהשטח 10%עד  5%מחיר  עבור הבלטה עבור עמוד אחד  

   מהשטח 10%עד  5%מחיר  עבור הבלטה עבור שני עמודים  

   מהשטח 10%עד  5%מחיר  עבור פויל עבור עמוד אחד  

   מהשטח 10%עד  5%מחיר עבור  שטאנץ עבור עמוד אחד  

 
 

 ד שתי ספרות אחרי הנקודה. כך שהמחיר ליחידה יהיה עלהגיש הצעה למחיר  נא 
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    :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

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

 התאגדות. תעודת 

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

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3אישור זה יישא תאריך של עד 

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

  על היקף פעילות כספית.אישור רואה חשבון 

  כשהוא מלא וחתום. –נספח ג'  –טופס הצעה 

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

  נספח ה' למכרז.  –כתב ערבות הגשה 

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

 של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח הטיוט. 

 רכישת מסמכי המכרז ממכבי. קבלה המעידה על 

 

 

 

 
 חתימה: ____________________ השם המלא: ____________________ 

 
 

 חותמת: ____________________ תפקיד: ________________________
 
 



 

 נספח ד

     115/2016 מכרז מספר - פרטי המציעטופס 

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

 שם
 
 

 מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 :טלפון נייד
 

 טלפון נייח:
 

 פקס: 
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  
2.  

 

 
 תיאור כללי של המציע  .2
 

 

 

 

 

 

 
 אמצעי הדפוס .3
 

 כמות תיאור המיכון
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  יכולת המציע לפעול בעת תקלה במכונה או במכשיר .4
 

 

 

 

 

 
 
 

 כוח אדם  .5
 

 מספר העובדים בתפקיד התפקיד

 
 
 

 

 
 
 

 

  
 
 

 
 
 

 לקוחות( 3וממליצים )לפחות לקוחות , ניסיון קודם .6
 

 אישי בתחום הדפוס:מספר שנות ניסיון 
 
 

אלש"ח לכל לקוח  500 -מ מספר כולל של לקוחות פעילים בשנתיים האחרונות, בעלות שלא תפחת
 בשנה:

 
 

 שמות הלקוחות:
 
 
 
 
 

 לקוחות נוספים:
 
1                 ___________________________ .2____________________________ . 
 
3 .                 ___________________________4____________________________ . 
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להם אנו מספקים  / ממליצים מבין לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו 3להלן פירוט  .7
 :שירותים נשוא מכרז זה או דומים להם באופן סדיר (2015, 1420האחרונות )בשנים 

 

 שם הלקוח:
 

 הקשר:שם האיש 
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 שניתן:תיאור השירות 
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 חותמת: ________________________ : __________________  שם מגיש ההצעה         

 

 : ________________________תאריך  חתימת המציע: ____________________          
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 'נספח ה
 המפורטאין לסטות מן הנוסח 

 
 כתב ערבות הגשה

 
 לכבוד 

 מכבי שירותי בריאות
 27רחוב המרד 

 תל אביב
 

               כתב ערבות מספר __________  הנדון: 
 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום "המבקש"לבקשת _________________________ )להלן: 

 הדפסה וכריכת 115/2016אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם מכרז מס' ₪,  50,000עד לסך של 

 חוברות מכביתון.

 

)עשרה( ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו  10אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

 חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש.

 

 ועד בכלל. 25.8.16ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

 
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
 
 

 _______________ _____________________ ______________________ 
 כתובת הבנק  שם הבנק מספר הסניף 

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 
 
 

  _____________  ___________________ __________________________ 
 חתימה וחותמת  שם מלא תאריך 

 
 



 

 נספח ו'

 ת  צ  ה  י  ר
 
 

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

 

( למכרז "הספק" תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ )להלן: .1
 חוברות מכביתון. להדפסה וכריכת 115/2016

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

קדם דפוס, להדפיס,  -הספק בעל יכולת לבצע בעצמו )ולא באמצעות קבלני משנה( את שלבי העבודה הבאים  .3
לכרוך, לארוז, לאחסן ולהפיץ את מהדורות המכביתון השונות, בהיקף הנדרש ועל פי הנאמר במסמכי המכרז, 

 בלני משנה. למעט הובלה, עבודת שטנץ, פרפורציה, הטבעות ולימנציה ניתן לבצען באמצעות ק

וכל מתן השירותים נשוא המכרז או שירותים דומים להם ב פחותבישראל של שנתיים לסיון מוכח יבעל נ הספק .4
  השירותים הכרוכים בכך.

 המערכות הבאות:כל ברשות הספק  .5
 .70X100מערכת להפקת לוחות עד לגודל גיליון   .5.1
 .1:1מדפסת להפקת העתקי שמש ביחס של   .5.2
 ים.מדפסת צבעונית להפקת אייריס .5.3

 ברשות הספק כל המכונות המפורטות להלן: .6
 ס"מ עם לפחות ארבע יחידות הדפסה. 100X70מכונת דפוס אופסט להדפסת גיליון  .6.1
 ס"מ עם לפחות שמונה יחידות הדפסה.  100X70מכונת דפוס אופסט להדפסת גיליון  .6.2
 96בריצה אחת על נייר גלילים של עד רוחב  מכונת דפוס רוטציה אחת בעלת יכולת הדפסה דו צדדית .6.3

גיליונות בשעה וכוללת  25,000-ראשי צבע להדפסה, במהירות השווה לפחות ל 8ס"מ וכוללת לפחות 
 יחידת ייבוש )תנור( ויחידת קיפול באותה ריצה.

 ברשות הספק כל המכונות המפורטות להלן )בהתאם לכמויות המפורטות(: .7
חשמליות )גיליוטינות( אשר אחת מהן לפחות מתאימה לחיתוך גיליונות נייר שתי מכונות חיתוך נייר  .7.1

 ס"מ לפחות.  70X50ה מתאימה לחיתוך גיליונות יס"מ והשני 100X70בגודל 
 ס"מ. 70X100מכונת קיפול אחת לפחות המתאימה לקיפול נייר מודפס בגודל  .7.2
 וף לפחות.תחנות איס 5מכונת איסוף וכריכת סיכות )שתי סיכות לפחות( עם  .7.3

 
 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.  .8

______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 אישור

 

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

זהות מספר  ידי תעודת עצמו על מר _______________, שזיההגב' / ______________, __________ ___

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

              ות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.אישר את נכונ -יעשה כן 

______________________ 

 חתימה וחותמת                                                                                                                                     



 
 נספח ז'

 טופס להצגת  שאלות מבנה

 מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

 מנהלה
  1     

2     

3     

4     

 מפרט
  1     

2     

3     

4     

5     

 הסכם
  1     

2     

3     

4     

5     

אישור עריכת 
 ביטוחים

 1     

2     

3     

 טופס הצעה
 1     

2     

3     

4      

 ערבות
  1     

2     

 תצהיר
  1     

2     

3     

4      
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 נספח ח'
 

  אמות מידה
 
 
 

 

קבוצת מדדים
פירוט מדדים 

שקלול 

ב- %

ציון 0-10 

)10 גבוה(

ציון איכות 

מזערי

5%קליטת אחסון וטיפול בחומרי הגלם

15%תהליך ההדפסה ואישורה

5%אחסון ומשלוח תוצרת גמורה

20%איכות הפקת מוצרים

45%סה"כ מערך אבטחת איכות

תמיכה במערכות / מכונות המפורטות בסעיפים 4.1.6 עד 4.1.8 

בפרק המנהלה - האם  מקבלן חיצוני או ע"י עובדי המציע.  ינתן 

מלוא הניקוד לתמיכה ע"י עובדי המציע שהוכשרו לטיפול הן 

במערכות והן במכונות . במקרה של תמיכה באמצעות קבלן 

משנה - ינתן ניקוד 0.

10%

10%סה"כ רמת התמיכה במערכות/מכונות

20%עמידה בלוחות זמנים

15%איכות המוצר המוגמר

5%שביעות רצון כללית

40%סה"כ שביעות רצון לקוחות

5%סדר וניקיון

5%סה"כ התרשמות כללית של צוות הבדיקה

100%70% סיכום

מערך אבטחת איכות

שביעות רצון לקוחות - מתוך 

ומחוץ למכבי

תמיכה במערכות / מכונות

התרשמות כללית של צוות 

הבדיקה


