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מנהלה 

 כללי .1

, ים/שניים המסוגלולא יותר מינת להתקשר עם ספק אחד ימעונ ("מכבי"- להלן )מכבי שירותי בריאות  .1.1

 או "המוצר"- להלן)  כמפורט במסמכי המכרזשילוט פנים, ליחידות מכבי בכל הארץולהתקין לספק 

 "(.השירות"

 .במסמכי המכרזכמפורט , מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות .2.1

ועל גבי מדיה מגנטית , רזהמכ של מסמכי 'ג נספח –  טופס ההצעהיש להגיש על גבי את הצעות המחיר .3.1

- יודפס ויחתם על ידי הספק  1-' בנספח ג"מחירון הפריטים"גיליון . 1-' נספח ג( -Excelיוגש כקובץ )

 ' נספח גבמקרה של סתירה בין. 'מנספח גהגיליון החתום מהווה חלק . חתימה וחותמת בכל עמוד

 .' בנספח גיקבע האמור , 1-'לנספח ג

למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי .  שנים3לתקופה של הינה ההתקשרות  .4.1

 .בתנאים זהים, כל אחתתקופות נוספות בנות שנה 

  .מ נוסף"לא ייערך מו. ההצעה הינה סופית .5.1

מכבי רשאית . או כל הצעה שהיא חלק מההצעה, מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר .6.1

 .פי שיקול דעתה הבלעדי-הכל על, חלק מההצעה בלבד או את כולהלקבל 

מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם  .7.1

 .אם ירצו בכך, במסמכי המכרז

 הגדרות .2

ואולם בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי , ההגדרות בהסכם יהיו כאמור בסעיף זה

 .תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך, השונה מההגדרות שלהלן, המכרז הגדרה ספציפית

.  המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז126/2010  מספרמכרז פומבי רגיל: המכרז מסוג – "המכרז"

. מסמך זה על נספחיו - "מסמכי המכרז"

 ".מכבי שירותי בריאות" – "מכבי"

וכל שילוט פנים אחר שיאושר על ,  למסמכי המכרז'נספח א, במפרטורט כמפ, לסוגיושילוט פנים  -" ציוד"

. ידי מכבי להכללה במחירון הפריטים

המאושרים , למסמכי המכרז' נספח ג, בהתאם להצעת הספק הציודמחירון פריטי  –" מחירון הפריטים"

. או שיאושרו בהמשך/לאספקה ליחידות מכבי ו

של מכבי ייתכנו מספר אחד  באתר.  מכבי הנמצא באתרישות של מכבי/ מתקן/מרפאה/סניףכל -  "יחידה"

 .יחידות

.  מנהל האחזקה המחוזי או מי מטעמו- "נציג הלקוח"/"נציג היחידה"

אשר ילווה את מהלך ההתקשרות על כל הספק הנבחר נציג מקצועי שימונה מטעמו של " - מנהל פרויקט"

  .('נספח א) במפרט 8כמפורט בסעיף , שלביה



קבוצת מכבי אחזקות , מ"מכבידנט בע, קרן מכבי, מ" אסותא מרכזים רפואיים בע– "הגופים הנוספים"

בית , מ"מכבי קאר בע, מ"בע (1998)נרקיס ערד שירותי בריאות , מ"ביצוע וטכנולוגיה בע, ניסוי. ט.ב.נ, מ"בע

שפע מועדון , מ"מכבי מקיף בע, מ"אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע– מכבי מגן , מ"בלב בע

 . פי שיקול דעתם של הגופים-הכל על, מ"לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע

 . למסמכי המכרז'נספח ב- הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם 

 

 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .1.3

בתמורה לתשלום באמצעות  ,2.6.10  עד ליום10.5.10מיום , ין להשתתף במכרז זכאי לרכושיהמעונ

' ברח, "מכבי שירותי בריאות"את מסמכי המכרז במשרדי , (שלא יוחזר)ח " ש1,000 על סךהמחאה 

, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי, שרה מחט' אצל הגב, 14קומה , אביב-תל, 27המרד 

 .10:00-15:00בין השעות ' ה-'בימים א

 בירורים ופניות .2.3

נציגת מכבי אליה יש . ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז .3.3

 .רכזת ועדת המכרזים, שרה מחט' הגב: להפנות את השאלות והבירורים הינה

  mahat_s@mac.org.ilבאמצעות דואר אלקטרוני ,  וזאת בכתב בלבד,8.6.10הפניות תעשנה עד ליום  .4.3

 .03- 5143643על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון 

 . לא תענינה3.2.2פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .5.3

וכן , על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלחנה התשובות ממכבי .6.3

 .פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון

באמצעות דואר אלקטרוני  , ידי מכבי-תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .7.3

 .15.6.10עד ליום 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .8.3

, במעטפה סגורה (!ולא באמצעות הדואר)את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד  .9.3

או מי שימונה , רכזת ועדת המכרזים- שרה מחט ' לידי גב 126/2010מכרז מספר "עליה ירשם אך ורק 

 .14קומה , תל אביב, 27המרד ' ברח, כממלא מקומה במכבי

  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא. 10:00-15:00בין השעות ', ה-'ההצעות תוגשנה בימים א .01.3

 !לא תתקבלנה, הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור. 12:00 בשעה 22.6.10-ה

והיא תוגש ביחד , לאחר חתימתה, "ג"ב כנספח "ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ .1.01.3

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

 .וזאת בעותק אחד, י הנדרש במכרז"וכמפורט עפ, להלן' טופס ההצעה נספח גכמפורט ב, להצעה

מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז בכריכתם המקורית , למען הסר ספק .2.01.3

וכי ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז , ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, שנרכשו ממכבי

 .וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש, ואת המסמכים המצורפים כנדרש
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תוחתם המעטפה , כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, המציעים שיגישו הצעות יוודאו .3.01.3

 .וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה, או ממלא מקומה כאמור, י רכזת ועדת המכרזים"ע

לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה , לפי שיקול דעתה, ועדת המכרזים רשאית .4.01.3

 .ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם, נוספת

הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר , על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות .5.01.3

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

והוא יהיה מנוע , על חשבונו, המציע יברר את כל האמור בעצמו. בהסכם במידה שהצעתו תזכה

 .עקב כך, או מי מטעמה/מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .4

 :רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן .1.4

 .תאגיד רשום כחוק בישראל .1.1.4

 .מנהל ספרים כדין .2.1.4

בעל ניסיון מוכח במשך שלוש השנים שקדמו לפרסום המכרז באספקת והתקנת פריטי שילוט  .3.1.4

 .פנים

בכל אחת  (מ"כולל מע)₪  מיליון 1  בסכום של לפחותשילוט פניםשל  היקף מכירות שנתיבעל  .4.1.4

 . 2009-  ו2008מהשנים 

 למסמכי 'נספח ג, בטופס ההצעה הכלולים השילוט פניםכל פריטי מסוגל לספק ולתחזק את  .5.1.4

 . אתרים200-כ , במסגרת הכמויות שאופיינו ולכל יחידות מכבי בכל הארץהנדרש בהיקף ,המכרז

 .ורמת הגולןש "לרבות יו,  בכל רחבי הארץ,בעל יכולת שינוע והתקנות בפריסה ארצית .6.1.4

 . להלן6בהתאם לאמור בסעיף ח " ש25,000 ימציא ערבות בנקאית  על סך .7.1.4

 .ובידו קבלה המעידה על כך, רכש את מסמכי המכרז ממכבי .8.1.4

מציע שלא יעמוד באחד . עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה .2.4

 . הצעתו תפסל– מהתנאים

, אישור, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, לאפשר למציע, אך לא חייבת, ועדת המכרזים תהא רשאית .3.4

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

יהיו בעלי תוקף , כאמור, רשיון או כל נייר אחר, היתר, אישור, ובלבד שכל מסמך, קצוב שיקבע על ידה

 .ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

לאחר . יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות (תשעים) 90המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  .1.5

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



מאה ) 150: ביחד עם התקופה הראשונה, כ"ובסה)יום  (ששים) 60 של עד נוספתהצעותיהם לתקופה 

ובמקרה זה יהיה כל מציע רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע , ((וחמישים יום

 .בקשה כאמור תשלח על ידי מכבי בכתב. למכבי על ביטול הצעתו

, תשלח למכבי על ידי המציע בכתב, הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות .2.5

 מהרגע  ימי עבודה2וזאת בתוך , רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני, שרה מחט' לידי הגב

 .שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה

 . על ידי המציעכהצעה שבוטלהתראה הצעתו , בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור .3.5

לא תהא ,  לעיל5.3 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף 5.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .4.5

 .לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי

 ערבות .6

 אלף שקלים עשרים וחמשה), ח" ש25,000להצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית על סך כולל של  .1.6

למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן מהותי ' כנספח הפי הנוסח המצורף -על, (חדשים

הערבות תציין במפורש כי הוצאה .  ימים ממועד הדרישה10אשר תשולם בתוך , ("הערבות": להלן)

 .ניצעלבקשת המציע והיא תהא על שם ה

 . ועד בכלל13.9.10 הערבות תהא בתוקף עד לתאריך .2.6

 (ששים) 60צדדי את הערבות לתקופה נוספת של עד -תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד, בנוסף .3.6

 . זונוספתותהיה בתוקף לתקופה ,  לעיל5פי פרק -וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על, יום

 של ערבות מכרז חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים ועדת, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .4.6

וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי לסעדים , כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, חלקה או כולה מציע

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

 :מאלה אחד בו התקיים אם, טענותיו את להשמיע

 ;בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, הוא נהג במהלך המכרז בערמה .1.4.6

 ;הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק .2.4.6

 ;הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז .3.4.6

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת  .4.4.6

 .ההתקשרות של הגוף הציבורי עם הזוכה במכר

 . תיפסל על הסף–הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור  .5.6

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .7

מכבי רשאית . חלק מההצעה או כל הצעה שהיא, מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר .1.7

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

מחיר : אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים להלן .2.7

ובאופן שתבחר ההצעה , והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, 30%ואיכות  70%



 .המעניקה למכבי את מירב היתרונות

 סך העלות המתקבלת ממכפלת המחירים המוצעים באומדן : מהציון הכללי70%, פירוט המחיר .3.7

 . הכמויות השנתי כמפורט בטופס ההצעה ובמפרט

 :  מהציון הכללי30% ,רוט האיכותיפ .4.7

 .התרשמות מאמצעי הייצור העומדים לרשות המציע:  מציון האיכות20% -יכולות ייצור  .1.4.7

עמידה בתקן , איכות השילוט, ת שהספק מקייםתהליכי בקרת איכו:  מציון האיכות15% -איכות  .2.4.7

ISO-9002. 

צוות התקנות העומד לרשות , מידת הפריסה הארצית:  מציון האיכות20% - יכולות לוגיסטיות .3.4.7

 .תיעוד וגיבוי, יכולות מחשוב, מחלקת גרפיקה, הספק

איכות המוצרים ועמידותם , עמידה בלוחות זמנים:  מציון האיכות25% -שביעות רצון לקוחות  .4.4.7

 .שירותיות, גמישות ומענה לצרכים מיוחדים, איכות ההתקנות, לאורך זמן

  . מציון האיכות20% -התרשמות כללית  .5.4.7

, על פי הערכה כוללת של המציע, ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע .5.7

מוניטין של היצרן ונסיון , רמת השירות, סיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרזינ, משאביו, מומחיותו

על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות , על סמך הנתונים שצרף להצעה, בארץ

י "וכן עפ, קודמות עם המציע וכן על סמך בדיקת המלצות לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות

כאמור , אם ימונה, י צוות בדיקה שימונה מטעמה"י ועדת המכרזים או ע"כל ממצא אחר שייאסף ע

 .  להלן7.10בסעיף 

 .ינתן אך ורק לגבי הצעות שעמדו בדרישות ההכרחיותייודגש כי הציון המשוקלל  .6.7

או /יציג את המוצרים המוצעים במסגרת מכרז זה ו, פי דרישת מכבי וללא תשלום-על, המציע במכרז .7.7

 . יום מדרישת מכבי14משווק וזאת בתוך /מוצרים אחרים אותם הוא מייצר

ועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בניקוד איכות מזערי ברכיבים  .8.7

או אשר נאספו /ו,  על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעהלוהכו, הכלולים בסעיפי האיכות דלעיל

במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שיקבע על ידה ולפי שיקול דעתה 

 . הבלעדי

על פי שיקול , או הבהרות נוספות/ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו .9.7

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

 .שיקוליה

הצוות שימונה יהא . ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים .01.7

או לשירות המוצע על /לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו, אך לא חייב, רשאי

ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם . ידו

 .ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש

כלפי מעלה או , מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות .11.7

 .לדעת מכבי, אם הסטיה אינה סבירה, כלפי מטה



למקרה שהסכם , לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה (אך לא חייבת)ועדת המכרזים תהא רשאית  .21.7

י "או יבוטל ע, מכל סיבה שהיא, ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל

 . חודשים מיום תחילתו3מכבי בתוך 

מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו במעטפות בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות  .31.7

 .מעטפות אלה יפתחו במועדם בהתאם לסוג המכרז, למכרז

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .8

ימים מיום  (שבעה) 7בתוך ,  למסמכי המכרז"ב"כנספח הזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף  .1.8

 .קבלת ההודעה על הזכייה במכרז

אישור עריכת ביטוחים חתום , יום לפני מועד החתימה על ההסכם, הזוכה מתחייב להמציא למכבי

  .ללא כל הסתייגויות, י חברת הביטוח"ומאושר ע

' הסתייגויות בנוסח ההסכם כמופיע בנספח ב/כי לא יתקבלו כל שינויים, ידוע ומוסכם על הזוכה

 .למכרז

 .מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם .2.8

 ביטול המכרז .9

כל , התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, או בבחינתן, או בקבלת הצעות, לא יהיה בעצם פרסום המכרז .1.9

כמפורט בהסכם ,  שילוט פניםים הסכם לאספקת/ים הזוכה/ידי מכבי והמציע-עוד לא ייחתם על

 (."ב"נספח )ההתקשרות 

וכן , על פי שיקול דעתה הבלעדי, מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון .2.9

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

 .הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר אלקטרוני לכל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז .3.9

או למי מרוכשי מסמכי /לא תהא למי מהמציעים במכרז ו, החליטה מכבי על ביטול המכרז .4.9

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

 בעלות על מסמכי המכרז .01

אין לעשות . בלבדאשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות , מסמכי המכרז הנם קניינה הרוחני של מכבי

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

 .או העתק מהם לידי אחר/להעביר אותם ו

 סמכות שיפוט .11

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

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



 

' נספח א – מפרט

 כללי .1

והמיועדים , במסמכי המכרזכמפורט שילוט פנים מכבי מבקשת לקבל הצעות מספקים לאספקת  .1.1

והכל בתנאי " והגופים הנוספים"למטה מכבי , למתקני מכבי ברחבי הארץ המשויכים למחוזות השונים

 .שירצו בכך

 .)נגליתא, רוסית, ערבית, עברית( שונות בשפותהשלטים  .2.1

 .קובץ כללים מחייבים לשילוט פנים של מכבי יימסר לספק הזוכה .3.1

 –הצעת המחיר בקובץ אקסל , 1-'מפורטים בנספח ג, כל סוגי השלטים והמפרט הטכני של השילוט .4.1

.  במדיה מגנטית

 

 סוגי המוצרים .2

, "משפחות"אשר יחולקו לשלוש קטגוריות וייקראו , השילוט המסופק יכלול את המוצרים הבאים .1.2

:  כמפורט להלן

  1995 הדגם שהותקן במכבי עד שנת –בית פלסטיק שחור שטוח  - 1משפחה 

  1995 הדגם שהותקן במכבי משנת –בית פלסטיק שחור קמור  - 2משפחה 

  2007 דגם שהוכנס לשימוש במכבי החל משנת –בית אלומיניום קמור  - 3משפחה 

 

 שטוח שחור פלסטיק בית-  1 משפחה .2.2

 .במדיה מגנטית-  הצעת מחיר בקובץ אקסל – 1-' בנספח ג1.21  עד1.0סוגי שלטים  ראה

 .שלם השלט בית עוד כל  בלבדפנלים עדכון- השירות הנדרש   .1.2.2

:  כמפורט להלןיוחלפו זו ממשפחה שלטים  .2.2.2

 שחור פלסטיק בית שלט )2 יוחלף לבית שלט ממשפחה –בלאי בבית שלט בודד / שבר  .1.2.2.2

 .(רקמו

 החלפה לשלט –החלפת שילוט בקומה שלמה כתוצאה משיפוץ או החלטה אחרת של המחוז  .2.2.2.2

 .3ממשפחה 

 .הפנלים עדכון עלות רק אלא, 1 למשפחה  שלטבית יצור עלות לתמחר צורך אין ההצעה במסגרת .3.2.2

 

  קמור שחור פלסטיק בית שלט  -2 משפחה .3.2

 .במדיה מגנטית-  הצעת מחיר בקובץ אקסל – 1-' בנספח ג2.32 עד 2.0ראה סוגי שלטים 

 מבחינת הן תחזוקה נדרשת זו במשפחה לשלטים. ימכב סניפי מרבית משולטים זו משפחהב .1.3.2

 . חדשים שלטים של והתקנת יצוריב והן פנלים עדכון

: שלטים במשפחה זו יוחלפו כמפורט להלן .2.3.2

הוספה לבית שלט של משפחה / החלפה–שבר של בית השלט או הוספת שלט בודד / בלאי .1.2.3.2

2. 

 .3מעבר לשלט מדגם משפחה  - בסניף חלקי שיפוץ / קומה שיפוץ וןכג במקרים .2.2.3.2



 אחת של מדף מוצר מהווה ואינו בארץ יוצרמ, ביציקת פלסטיק עשוי זו במשפחה השלטים בית .3.3.2

 שלטים ביצור. זו עובדה בחשבון לקחת המשתתף על. הבינלאומיות השלטים יצור מחברות

  .זההליצור בית שלט  להגיע ועלי יהיה חדשים

 קמור אלומיניום בית שלט - 3 משפחה .4.2

 .במדיה מגנטית-  הצעת מחיר בקובץ אקסל – 1-' בנספח ג3.33 עד 3.0 ראה סוגי שלטים

  או שיפוץ עובר סניף בהם במקריםסוג זה מותקן . 2007בשנת  לשימוש נכנסה זו משפחה  .1.4.2

 ותחדש יחידות ותנבנ בהם במקרים

על גבי הפנל מודפסים בשני צבעים . מ" מ1עובי ,  השלט מיוצר ממשטח אלומיניום אנודייז מט .2.4.2

.  של מכביתארבע הכנפיים המהוות אלמנט מרכזי בתדמית הגראפי (כולל רשת של אחד הצבעים)

 .  מיקרון20ההדפסה מבוצעת בשיטת פוטומטאל 

או מוצר דומה דוגמת סיגנל , בית אלומיניום מט תוצרת ויסטה"-  שימוש על מתבססת זו משפחה  .3.4.2

יהיו זהות למודלים השונים של ויסטה  (השטח המיועד לפנלים)בתנאי שמידות פנים הבית , סלים

 בטווח( למצוין במפרט קרובות יהיו הבתים מידות .כפי שמפורט באוגדן שילוט הפנים של מכבי

 .(השלט לסוג בהתאם מ"מ 10 עד 5 של

 

 בריאות שירותי מכבי סמל .3

 יש ,מכבי סמל הכוללת גרפיקה של עדכון בכל .השונים לדורותיו הסמל של גרסאות כוללים הפנים טישל

: הנוכחית הסמל לגרסת לעדכן

   

. או גרסה אחרת עליה תחליט מכבי

 

 צבע .4

צבעי הגרפיקה על פי הקיים בשלט , אור פולטי בשלטים למעט שחור הוא 2 -ו 1 במשפחות הכיתוב .1.4

 .המקורי המותקן בסניף

 :והם גדאקולור מפתח י"עפ תוגדר שלטיםב גרפיקת הרקע .282פנטון  הכיתוב בכחול  בלבד3 במשפחה .2.4

  285פנטון /  53 ירוק / 44 כחול / 42כחול  טורקיז/ 24 חום/ 76 בורדו  /32 סגול

 יחידהמ ומשתנה ,יחידהה ברמת נעשית הצבע בחירת .בשלטים שני כצבע תמשמש זו רקע גרפיקת .3.4

 .יחידהל

 

 וגיבוי תיעוד .5

 או כל WORD /EXCELבוצעות על גבי קובץ המ ותהעבודו  הקבצים הגראפייםשל שוטף  וגיבויתיעוד .1.5

 .קובץ אחר המשמש את הספק לביצוע השילוט הנדרש

 ,הזמנה מספר, צוריי תאריך ,הזמנה תאריך ,העבודה מהות :םהבאי הפרטים את כלולהתיעוד י .2.5

 (סניף)שם היחידה  ,פנל/ סוג ומשפחת השלט , ההתקנ מיקום ,גרפיקה דוגמת ,צוריי שיטת, חומרים

  .ומחוז



קובץ אחד יועבר למטה מכבי וקובץ .  ימים מדרישתה3 תוך בריאות מכביהעברת הקובץ ובו התיעוד ל .3.5

  .שני למחוז הרלוונטי

 

 הזמנת ציוד .6

 .הזמנת ציוד תעשה באמצעות נציגי מכבי המוסמכים לכך בלבד .1.6

באמצעות טופס הזמנה המופק ממערכת הסאפ ים /ידי נציגי מכבי אל הספק- יועברו עלשילוטהזמנות  .2.6

אשר יועברו , להזמנה (במקרה של סניף חדש או שיפוץ) תשל מכבי ובצירוף תוכניות העבודה הרלוונטיו

 .או באמצעות חברת שליחים על חשבון הספק, בפקס

ביצוע ההזמנות יעשה בפועל על ידי הממונים לנושא בסניפים ובמחוזות השונים של מכבי שירותי  .3.6

על מנת לאפשר אחידות בהגדרות לכל הגורמים שעשויים לבצע הזמנות במכבי שירותי . בריאות

תיאור פריט /  כל המציעים יעבדו לפי אותו זיהוי קטלוגי –בריאות בסימון מספרים קטלוגים של מכבי 

 . ט מכבי"בהתאם למק

. (תיתכן הזמנת בתי שלטים בודדים)כמות ההזמנות השוטפות אינו אחיד ואין כמות מינימלית להזמנה  .4.6

לכל מקום בכל הארץ ויכללו את עלות , מחירי המוצרים יהיו אחידים לצורך אספקתם בכל כמות

 . ההובלה

 

 אספקת הציוד .7

זוכה ועברו לישז תוכנית העבודה "וללובהתאם להזמנות ,  בכל רחבי הארץיסופק ליחידות מכביהציוד  .1.7

  .התקנה עצמית/ התקנה על ידי הספק - ועל פי בקשת הנציג בנוגע לאופן ההתקנה הרצוי 

לוח הזמנים לאספקה של שילוט .  ימי עבודה מההזמנה7אספקה שילוט להזמנות שוטפות תהיה תוך  .2.7

 ימי עבודה מיום הוצאת 21- משופצת ייקבע בין הספק למזמין אך לא פחות מ/ עבור קומה חדשה

. ההזמנה

לא תבוצע ) המוסמך או מי מטעמו במקוםמכבי נציג בתיאום עם  א תההתקנה של שילוט במתקני מכבי .3.7

.  (התקנה ללא תיאום מוקדם

 בהם יצוינו הפריטים המסופקים ויכללו את תעודת משלוח: יסופק בצירוף המסמכים הבאיםהציוד  .4.7

. וההזמנה שהועברה לזוכה טים של מכבי"המק

החתימה תכלול חותמת של .  על גבי תעודת המשלוח תהיה אסמכתא לקבלת ההזמנהמכביחתימת נציג  .5.7

  .חתימה ידנית ותאריך,  המוסמךנציג מכבי

 .חתימה של נציג מכבי תהווה אישור אך ורק לקבלת הסחורה .6.7

.  ולשלחם במרוכז לגורם המזמין ( 150₪פחות מ )באפשרות הספק לרכז חשבוניות בגין שערכן נמוך  .7.7

 .הזוכה יעביר חשבונית לתשלום בגין העבודה למזמין .8.7

 .לפחות,  שנים5אחריות בנוגע לאיכות המוצר וההתקנה תהיה למשך  .9.7

 

 מחשוב ותיעוד, תקשורת .8

תעודות משלוח וחשבוניות שיכללו את מחירי להפיק מערכת המחשוב והתקשורת של המציע תוכל  .1.8

 .(ט המציע"בנוסף למק)טים ומספרי ההזמנות של מכבי "הפריטים וכן את המק



המציע מתחייב לשמור במערכת המחשב שלו כל מידע הקשור לפעולות מכבי במשך כל תקופת ההסכם  .2.8

ולתת אותו למכבי או לכל מי שידרוש על פי ,  שנים7- אך לא מעבר ל, ותקופות החידוש כפי שיהיו

 .בקשת מכבי

מנת שיהיה מקושר בזמן - על, (E-MAIL)אר אלקטרוני ומערכת ד, המציע יתקין במשרדיו ובכל סניפיו .3.8

או , (E-MAIL)- אר האלקטרוניוההזמנות יועברו לזוכה בצורה ממוחשבת בד. אמת עם נציגי מכבי

, כלי תקשורת בין הצדדים לפניות ( (E-MAIL- כמו כן ישמש הדואר האלקטרוני. באמצעות פקס

 .'תיאומים וכו, הודעות

 

 "מנהל פרויקט" .9

שיהיה איש קשר מרכזי ואחראי בכל שלבי  ("מנהל פרויקט: "להלן)המציע ימנה נציג מקצועי מטעמו  .1.9

מול נציגי מכבי ברחבי ולצורך פניות ופתרון בעיות מול הנהלת מכבי , בישיבות התיאום, ההתקשרות

-מכבי תהיה רשאית לדרוש מהמציע להחליף את מנהל הפרויקט במקרים של אי התאמה או אי. הארץ

 .עמידה בדרישות המקצועיות ובדרישות השירות

נציג מכבי האחראי על תפעול ההתקשרות עם הזוכה יהיה אחראי תפעול באגף נכסים ובינוי או מי  .2.9

 .מטעמו

 

 תקנים ישימים .01

 בנוגע מיוחדות הוראות ,והבניה תכנוןה חוק ביניהם, המחייבים לתקניםו יהיו בהתאם לחוקים  השלטים

 הסביבה נגישות ,273 מ"מפכ התקנים מכון ומפרט ,אזרחית התגוננות תקנות ,תקומו רב ובנין גבוה לבנין

 מהווה ISO-9002עמידה בתקן . 4 חלק 1918 י"ת - ישראלי תקן (מגבלות בעלי נגישות )תקשורת - הבנויה

. יתרון

 

 הנחיות בטיחות להתקנת שילוט פנימי במתקני מכבי .11

 כללי .1.11

על הספק הנבחר , האחריות המקצועית בנושא שלטי בטיחות הוא יועץ בטיחות של המזמין .1.1.11

 .להכיר ההוראות והתקנות הנוגעות לעניין

, בבטיחות המציע מתחייב לקחת על עצמו את מלוא האחריות לעמידה בחוקים ובתקנות הדנים .2.1.11

 .במסגרת זו כלולות גם תקנות הבטיחות וגהות בבנייה. בגהות ובמניעת דליקות, באיכות הסביבה

המציע אחראי לצייד את עובדיו בנהליו הוא בנושאים של בטיחות וגהות ויוודא שמנהל העבודה  .3.1.11

 .מטעמו יהיה מודע לדרישות החוק והתקנות בנושא הבטיחות בעבודה

העובדים  אי עמידה בדרישות האמורות תביא להפסקת העבודה עד להבטחת בטיחותם של .4.1.11

 .והלקוחות

 הדרכה .2.11

והדרכת  מסירת מידע)המציע אחראי על מילוי כל דרישות ותקנות ארגון הפיקוח על העבודה  .1.2.11

 . כלפי כל עובדיו ועובדי קבלני משנה1999ט "התשנ (עובדים

המציע אחראי גם להבאת תוכנו של מדריך זה לידיעת כל עובדיו ועובדי קבלני המשנה העובדים  .2.2.11

 .עבורו ולוודא קיום הוראותיו

 



  בעת התקנה ביחידות מכבימידע בטיחותי כללי .3.11

 עישון .1.3.11

 .העישון מותר רק באזורים המיועדים לכך. העישון אסור בכל אזורי העבודה

 עזרה ראשונה .2.3.11

לדווח על כל אירוע   אחראיהספק.  באתרמנהליש לדווח על כל פגיעה הקשורה בעבודה ל

 .תאונתי

 הגנה אישית .3.3.11

ישנה הנחיה  או/או קיים סיכון ו/אישי בכל עת שקיימת דרישה חוקית ו-יש להשתמש בציוד מגן

 .1997ז "התשנ (אישי ציוד מגן)פ הנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה "ע. של מנהל העבודה באתר

 פניםועיניים  .4.3.11

 שימוש בכלים, נתזים, עקב שבבים)בכל עבודה בה קיימת אפשרות של פגיעה בעיניים 

גם  פחות משקפי בטיחות ובמידת הצורךכל היש להרכיב ל, ('בעבודות השחזה וכו, חשמליים

 .מגני פנים

 ידיים .5.3.11

בכפפות  יש להשתמש. יש להשתמש בכפפות מתאימות בעבודות בהן דרושה הגנה לידיים

 בהתאם למצוין ,כימיים כאשר קיימת אפשרות חשיפה לחומרים ('וכו, סי.וי.פי, גומי)מיוחדות 

 .בגיליונות הבטיחות של החומר

 גבולות הפרויקט .6.3.11

אסורה . פרויקט ההמציע יגביל את עבודתו ופעילויותיו לשטחים ולקומות המתוארים בהיקף

 .(קומות בהן לא מתבצע השיפוץ)בהחלט כניסה של המציע ועובדיו לאזורים אחרים 

 סדר וניקיון .7.3.11

 .אזורי העבודה יהיו נקיים ומסודרים. על המציע לשמור בכל עת על סדר וניקיון .1.7.3.11

/ מנהל המתקן /בוצע רק בשעות מתואמות עם הנהלת הביתת מתקןהכנסת ציוד ל .2.7.3.11

 .מנהל יחידת בינוי מחוזית

לחסום  אין. דרכי הגישה אל האתר וממנו יהיו חופשיות ממכשולים ומוארות כהלכה .3.7.3.11

למפסקי ניתוק , חירום לציוד, לציוד בטיחות, את הגישה לדלתות יציאה ויציאת חירום

 .חומרים במעברים אין לאחסן. 'וכו, ללוחות מפסקים, של ציוד חשמלי

 סילוק פסולת .8.3.11

. על המציע לסלק מהאתר פסולת הנוצרת במהלך ביצוע העבודה ואשר אינה פסולת מסוכנת

 של מנהלקיבל אישור מפורש מה אלא אם כן, לקבלן אסור להשתמש במכלי האשפה של מכבי

מסוכנים ייעשה אך ורק אל אתר של המציע ומשם  פינוי פסולת של חומרים. "מכבי"מתקן 

 .באחריותו לפנותו על פי כל חוק

 רעש והפרעה לפעילויות עסקיות .9.3.11

. האפשרית במתקן יישמרו ברמה המזערית" מכבי"רעש והפרעות לפעילויות עובדי ורופאי 

/ מנהל המתקןלפי הוראות , תבוצענהשחזה הועבודה בפטיש ,  קדיחהכגון, מרעישותפעילויות 

יצירת רעש חריג העלול להפריע לסביבה יש לנהוג  במקרים של. מנהל יחידת הבינוי המחוזי

 ותקנות למניעת 1979ט "התשל, (רעש בלתי סביר מציוד בניה)מפגעים  בהתאם לתקנות למניעת

 .תעדכנן או כל תקנה אחרת שתחליף תקנות אלה או/ ו1990ן "התש, (רעש בלתי סביר) מפגעים

 עבודות חמות .01.3.11



עם להבה גלויה  בהלחמת להבה וכל עבודה, בחיתוך להבה, בריתוך, עבודות הכרוכות בהשחזהב

העבודה מטפים לכיבוי אש בגודל   אחראי המציע להציב באתר,או עם ציוד היוצר ניצוצות

פי נוהל עבודה -ולפעול על (ג" ק3בתכולה של  ABC לפחות מטף אחד מסוג)ומסוג המתאימים 

 ".מכבי שירותי בריאות" בחום של

 בטיחות חשמל .11.3.11

המציע אחראי להבטיח שכל הציוד החשמלי וכל ההתקנות החשמליות יעמדו בתקנים  .1.11.3.11

 . דרישות חוק החשמלל פיויהיו ע

למניעת   –מנהל יחידת בינוי מחוזית/חיבור למערכת החשמל יבוצע באישור חשמלאי .2.11.3.11

 .עומס יתר על מערכת החשמל בבנין

דלף אין -הכולל מגן לזרם (ללא פגמים)יש להשתמש בכבל מאריך תקין ותקני  .3.11.3.11

 .להשתמש בכבל מאריך בן שני גידים

 כלים וציוד .4.11

 כלים ידניים וחשמליים .1.4.11

 ."מכבי"בציוד וכלים של בסולמות עובדי המציע לא ישתמשו  .1.1.4.11

 המציע על. אין להשתמש בכלים פגומים. כלים חשמליים ייבדקו לפני השימוש בהם .2.1.4.11

ונבדקים אחת לשנה  האחריות הבלעדית להבטיח שהכלים נמצאים במצב בטוח וטלתמ

 .בטיחותי י חשמלאי מוסמך ושהשימוש בהם נעשה באורח"ע

 .ציוד וכלים חשמליים ניידים חייבים להיות עם בידוד כפול .3.1.4.11

 .בכל הכלים החשמליים יש להשתמש במגנים מתאימים .4.1.4.11

כלים מסוג זה . יאושרו לשימוש רק כלים ידניים המופעלים בחשמל במהירות נמוכה .5.1.4.11

 .מטעמו יופעלו רק על ידי עובדים אשר קבלו הכשרה יסודית על ידי המציע או

 סולמות .5.11

 .על כל הסולמות לעמוד בדרישות התקן של סולמות תעשייתיים .1.5.11

יש לסמן , במקרים בהם נמצא פגם בסולם. יש לבדוק היטב את הסולמות לפני השימוש בהם .2.5.11

 .אותו ולהוציאו מיד מהשירות

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 'נספח ב 

הסכם 
 2010_________ בחודש ____ אביב ביום -שנערך ונחתם בתל

 ב י ן

 בריאות-מכבי שירותי

 227/99' אגודה עותמנית מס

  היכל הסיטי–א "ת, 27המרד ' מרח

 "מכבי שירותי בריאות"או " מכבי "–אשר תקרא להלן 

, מצד אחד  

  ל ב י ן

___________________________________ 

___________________________________ 

  _____________________________ כתובת

, "הספק" או "הזוכה "–אשר יקרא להלן 

, מצד שני  

 

אשר העתק , ("המכרז- "להלן ) שילוט פניםלאספקת  126/2010הואיל ומכבי פרסמה מכרז שמספרו 

; ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה,  להסכם זה"א"כנספח ממנו על נספחיו מצורף 

 למכרז 'כנספח גאשר העתק ממנה מצורף , ("ההצעה "–להלן )והואיל והזוכה הגיש הצעה למכרז 

; ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

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

 ;והואיל והזוכה הסכים להעניק את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיו

 

: הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן , הוצהר, לפיכך

 

 המבוא והנספחים .1

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

. וייקראו ביחד עמו

 

 פרשנות .2

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

 

 הגדרות .3

 –אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר , בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם

. (לרבות כל מסמכי המכרז– נספחיו )על נספחיו , הסכם זה -   "ההסכם"

. מכרזמסמכי ה ל'נספח ג –ההצעה האמורה במבוא להסכם  -   "ההצעה"



 שמירת  לרבות,שירות אספקה של הציוד לכל אחת מיחידות מכבי  - "שירותים/ ""השירות"

, הובלתו,  אריזתו,ייצורו, קבצי נתונים של כלל השילוט שסופק למכבי

 או במקום מכבימשרדו של נציג ב ,במידה ומכבי תרצה בכך, והרכבתו

נספח , הכל כמפורט במפרט, מכבי בהתאם להוראות נציג ,אחר באתר

 .למסמכי המכרז' א

 

, לרבות אריזתו,  ישירה של הציוד לכל אחת מיחידות מכביאספקה" -  אספקה"

במשרדו , והרכבתו (כולל עבודות סבלות)הכנסתו , פריקתו, הובלתו

.  הכל כמפורט במפרט, של נציג מכבי או במקום אחר באתר

תיקוני , תיקונים, כל ימות השנה, שירותי אחזקה שוטפת הכוללים- " שירותי אחזקה שוטפת"

,  (כתוצאה משימוש סביר)שבר 

לשביעות רצונם של ,  המועד בו תוכח אספקת הציוד באתרי מכבי  -"מועד מסירה"

פ המפרט שהוגדר וכפי שיאושר בכתב על ידי מנהל "ע, המשתמשים

. אתר מכבי

.  או מי מטעמו/מנהל משק מחוזי ו" -  מכבי נציג"

אנשי קשר  .4

 . להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם זהאלי בן יצחקמכבי ממנה בזה את  1.4

 .להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה____________ הזוכה ממנה בזה את  2.4

יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי , נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות 3.4

 .י מכבי"דרש לכך עיאם י, (והמנהל)וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי 

 

תקופת ההתקשרות  .5

 –להלן )_______   שתחילתה ביום,תהא לתקופה של שלוש שנים הזוכה עם ההתקשרות 1.5

 (. "תקופת ההסכם"או /ו" תקופת ההתקשרות"

למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל  2.5

תקופות "– להלן )תוך שמירה על כל יתר הוראות ותנאי ההסכם , בתנאים זהים, אחת

 (."האופציה

 

התחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות  .6

 כמפורט במפרט ומסוגל את הציוד, מטעם היצרן, כי הוא רשאי לשווק בישראל, הזוכה מצהיר 1.6

 .לפי המפורט בהסכם זה על נספחיו, ולתת שירותי אחזקה, לספק

הזוכה מתחייב לפעול לפי ההנחיות במפרט ולשמור על כללי הבטיחות והגיהות בהתאם לכל  2.6

 .דין

כי ידוע לו כי למכבי שמורה האופציה להתקשר עם ספק נוסף לאספקת הציוד , הזוכה מצהיר 3.6

וכי במקרה שכזה הזמנות הציוד ייעשו על ידי יחידות מכבי השונות מאחד , נשוא הסכם זה

  .על פי שיקול דעתם הבלעדי, משני הספקים

 

 



 הזמנת הציוד 7

 .הזמנת ציוד תעשה באמצעות נציגי מכבי המוסמכים לכך בלבד 1.7

באמצעות טופס  ים שיבחרו באופן שוטף/ידי נציגי מכבי אל הספק- יועברו עלציודהזמנות  2.7

, הזמנה המופק ממערכת הסאפ של מכבי ובצירוף תוכניות העבודה הרלוונטיות לכל הזמנה

  :באחת מהדרכים הבאות בלבד

 בפקס -

 (.E-MAIL)דואר אלקטרוני  -

 

 אספקת הציוד והשירות 8

אתר "– להלן )כפי שתורה מכבי ,  לסניפי ואתרי מכבי ברחבי הארץהציודהזוכה יספק את  1.8

 (."מכבי

 יסופק הציוד. בכל אתר שיתבקש, הספק יספק את הציוד לנציגי מכבי אשר יהיו מעוניינים בכך 2.8

 . אחריותון הספק ועלעל חשבוהובלה /כולל התקנה והגעה, ידי הספק-על

בקשות להזמנת ציוד מהנציגים . הזמנת ציוד תעשה באמצעות נציגי מכבי המוסמכים לכך 3.8

 .באמצעות טופס הזמנה המופק ממערכת הסאפ של מכבי, תועברנה לספק

 . בהתאם לדרישות המפרט והזמנת הרכש, הספק יספק את הציוד המוזמן באיכות וטיב מעולים 4.8

 . עותק ההזמנה שהועברה לספק, תעודת משלוח: הציוד יסופק בצירוף המסמכים הבאים 5.8

יחתום נציג מכבי על גבי , ההתקנה של המוזמן לשביעות רצונו של נציג מכבי/בתום ההרכבה 6.8

תעודת המשלוח בחותמת גומי אישית וחתימת ידו ותאריך ובזאת יאשר קבלת המוזמן כפי 

 .שהתבקש

הספק יהא ערוך לתחילת ביצוע האספקות ומתן השירות תוך חודש ימים מיום ההודעה כי זכה  7.8

 .במכרז נשוא הסכם זה

.  הספק יהיה ערוך לספק את הציוד והשרות לכלל יחידות מכבי בפריסה ארצית 8.8

באיכות , במועדים, בהיקף, באופן, הספק יספק את השירות במהלך כל תקופת ההתקשרות 9.8

אם )על פי נהלי העבודה שיגובשו בעתיד על ידי מכבי , כמפורט במפרט, וברמת שרות נדרשת

הכל בכפוף לאמור בהסכם זה ובמסמכי , ועל פי צרכי היחידות השונות של מכבי, (יגובשו

 .המכרז

מכל סיבה , ישלל ממנויכי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג , הזוכה מתחייב 01.8

תהא מכבי רשאית להפסיק את , במקרה זה.  לו על כךעכשייוודיודיע הזוכה למכבי מיד , שהיא

והזוכה מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר מכבי , ההתקשרות עם הזוכה

 .ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש

, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות, הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה 11.8

 .בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין

שטח הפריקה וכל מקום אחר , הזוכה יותיר את החדר בו הותקן הציוד, עם תום התקנת הציוד 21.8

 . כשהם נקיים ובמצבם כפי שהיו טרם האספקה וההתקנה, הקשור לאספקת והתקנת הציוד

 

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

 .של ההסכם



 

 :לוחות זמנים לאספקה 9

אספקת הציוד למתקני מכבי תהיה באספקה ישירה לפי תיאום טלפוני מראש עם הנציגים  1.9

או /ז תוכניות העבודה שיועברו לזוכה ו"בהתאם להזמנות וללו, במתקני מכבי בכל הארץ

 . לפי המוקדם, כמפורט להלן

, דהיינו חוסר התאמה בין הפריט שהוזמן לפריט שסופק, בכל מקרה של טעות באספקת הציוד 2.9

 2הספק מתחייב לספק הציוד כפי שהוזמן תוך , או האיכות הנדרשת/או גודל ו/מבחינת סוג ו

ובלבד שלא יחרוג מלוחות הזמנים המצוינים בסעיף , ימי עבודה וללא כל עלות נוספת למכבי

 . זה

 ימי 2הספק מתחייב להחליפו בציוד תקין כפי שהוזמן תוך , בכל מקרה בו סופק פריט פגום 3.9

 .ובלבד שלא יחרוג מלוחות הזמנים המצוינים בסעיף זה, עבודה וללא כל עלות נוספת למכבי

תהא על חשבון הספק , כל החלפה של ציוד אשר סיבת ההחלפה מקורה בספק, למען הסר ספק 4.9

 . לרבות הובלה והתקנה, בלבד

 

 התמורה ותנאי תשלום 01

,  למסמכי המכרז'גובהתאם לנספח , מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית במכרז 1.01

 . ובהתאם למחירים המפורטים בהצעת המחיר

 . המחיר יהיה אחיד לכל היקף הזמנה 2.01

נספח ) טופס ההצעה מכבי תהיה אך ורק מתוך נציגיידי -רשימת הפריטים המותרים לרכש על 3.01

 .('ג

בגין הזמנות . האריזה וההובלה, האחסון, כוללת את עלות הייצור המציע הצעת המחיר של 4.01

תבוצע ההתקנה ללא חיוב נוסף מעבר לתשלום  (מ"לפני מע) ₪ 2500- שלטים בערך הגבוה מ

 .בגין השלט

יתווסף למחיר השלטים חיוב קבוע  (מ"לפני מע) ₪ 2500- בגין הזמנות שלטים בערך הנמוך מ 5.01

 .₪___ בגין הגעה לאתר מכבי בסך 

 ₪(. 2500למעט במקרה בו הזמנה בערך של מעל )י המזמין "החלפת פנלים בשלט קיים תבוצע ע 6.01

משלוח הפנלים יבוצע על חשבון . באחריות הספק לספק את היחידה הנדרשת לביצוע ההחלפה

 .הספק

 וכל היערכות הספק לצורך ההתקנה באתרי מכבי, מחיר הפריטים כולל את עלות ההובלה 7.01

 .ביצוע השירות נשוא הסכם זה

במהלך תקופת מכרז זה של החשב הכללי לאספקת ציוד נשוא במכרז היה והספק הזוכה יזכה  8.01

לרכוש את הציוד , על פי שיקול דעתה הבלעדי, תעמוד למכבי הזכות, ההתקשרות עם מכבי

התקשרות עם החשב הכללי ועד סיום ההתקשרות המתחילת , במחירים בהם זכה בחשב הכללי

 .עם החשב הכללי

חשבונית מס מרוכזת נפרדת לכל נציג של מכבי בכל מחוז ומחוז , בסוף כל חודש, הספק יגיש 9.01

 .עבור השרות שבוצע במהלך החודש השוטף, כפי שתורה מכבי

המתייחסות , בצירוף כל העתקי תעודות המשלוח, החשבוניות תוגשנה בצורה ברורה 01.01

 .ידי נציגי מכבי-חתומות על, לחשבוניות



בתנאים של , י הזוכה למכבי"אשר יוגשו ע, התמורה תשולם כנגד חשבוניות מס כחוק כאמור 11.01

 . יום ממועד תאריך כל חשבונית66+ שוטף 

הזוכה מתחייב לספק את הציוד באותו המחיר ובאותם התנאים לגופים הנוספים כהגדרתם  21.01

י תנאי "ן להתקשר עם הזוכה עפיאו מי מהם יהיה מעוני/במידה והגופים הנוספים ו, בהסכם

 .וכל התנאים שבהסכם זה יחולו עליהם, הסכם זה

 מהדרכים באחת,  יוצמדו המחירים מעלה ומטה חודשים מיום חתימת ההסכם12כל  31.01

 : למסמכי המכרז'נספח ג, כפי שבחר הספק בטופס ההצעה –המפורטות להלן 

 אשר בוצע על ידי הלשכה ,לצרכן םמחיריהבמדד שינוי שחל  מה80%בשיעור של  .א

שינוי שחל  מה20%ובשיעור של ,  בין תחילת התקופה לסופה לסטטיסטיקההמרכזית

  על ידי הלשכה המרכזיתואשר בוצע(, 201500: מדד מספר) האלומיניוםבמדד מחירי 

המדדים אליהם בוצעה ההצמדה יהוו את .  בין תחילת התקופה לסופהלסטטיסטיקה

יהיו , מדדי הבסיס לחישוב ההצמדה הראשונה. מדדי הבסיס לחישוב ההצמדה הבאה

ומדד , נקודות____  הידוע ביום הגשת המכרז ואשר עמד עלהמחירים לצרכן מדד 

  הידוע ביום הגשת המכרז ואשר עמד על(201500: מדד מספר)מחירי האלומיניום 

 . נקודות____ 

 אשר בוצע על ידי הלשכה ,לצרכן םמחיריהשינוי שחל במדד בשיעור אחוז ה .ב

המדדים אליהם בוצעה .  בין תחילת התקופה לסופה לסטטיסטיקההמרכזית

מדד הבסיס לחישוב . ההצמדה יהוו את מדדי הבסיס לחישוב ההצמדה הבאה

   ____ המדד הידוע ביום הגשת המכרז ואשר עמד עליהיה, ההצמדה הראשונה

 .נקודות

 

 אחריות 11

או /או פגיעה ו/או אובדן ו/הזוכה לבדו אחראי לכל נזק ו, מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה 1.11

או /שיגרמו למכבי ו, לרבות נזק תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, או לרכוש/לגוף ו, הפסד

 ,המוצראו בקשר עם אספקת /או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או למבוטחיה ו/למי מטעמה ו

 . ("השירותים: "להלן)כמפורט ומוגדר בהסכם זה 

או /בגין כל נזק ו, מיד עם דרישתה הראשונה, או לשפות את מכבי/הזוכה מתחייב לפצות ו 2.11

שייגרמו למכבי כתוצאה , ד בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי"ט עו"לרבות הוצאות ושכ, הוצאה

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

כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע , בהקשר זה מובהר 3.11

ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את , בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם

או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו על פי /או לפצות את מכבי ו/הזוכה מחובתו לשפות ו

 .או על פי כל דין/הסכם זה ו

מכל סכום שיגיע , מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו 4.11

וכן תהא רשאית לגבותם , בכל זמן שהוא, ממנה לזוכה בצירוף הצמדה וריבית על פי חוק

 .מהזוכה בכל דרך אחרת

, הצווים, התקנות, הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים 5.11

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

, כי הזוכה מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, יובהר



אך מבלי לפגוע בכלליות , ובעיקר,  ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו1995– ה "תשנ

או קבלני המשנה שלו ועובדיהם /או שליחיו ו/כל עובדיו ו, באופן שהזוכה, האמור לעיל

יהיו , לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני, שיועסקו במתן השירותים

 .ל"בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ

אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי , על כל סעיפי המשנה שבו, הוראות סעיף זה 6.11

או על פי כל דין ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות כלשהי בגין /ההסכם ו

. המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה' הפסד וכד/אובדן/נזק

 

 ביטוח 21

ממועד תחילת , או על פי כל דין/מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על פי הסכם זה ו 12.1

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

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

: להלן)המצורף כנספח להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה " אישור עריכת ביטוחים"ב

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

למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת , ולעניין אחריות מקצועית ואחריות מוצר

. ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות

, בין היתר, והוא מתחייב, הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בסעיף זה 12.2

לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הזוכה תחודשנה , לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם

לא לעשות כל מעשה שיש , ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות, לפי הצורך, מעת לעת

או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא לבקשת מכבי אישורים על תשלומי /בו כדי לצמצם ו

כי הזוכה יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי , יודגש. הפרמיה

. הזוכה

 יום לפני 14- לא יאוחר מ, מתחייב הזוכה להמציא למכבי, ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי 13.3

אישור בדבר עריכת ביטוחי הזוכה כאמור לעיל בהתאם לנוסח אישור , מועד תחילת הסכם זה

. כשהוא חתום כדין על ידי המבטח, עריכת ביטוחים

מתחייב הזוכה להפקיד בידי מכבי ,  יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הזוכה14- לא יאוחר מ 12.4

בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולמשך כל ,  לעיל13.3כאמור בסעיף , אישור עריכת ביטוחים

 .תקופת ההתקשרות על פי ההסכם

לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הזוכה , אך לא חייבת, מכבי תהא רשאית 12.5

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

 .מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה

הזוכה מצהיר ומתחייב כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן  12.6

או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור /או מי מטעמה כל חובה ו/מטילות על מכבי ו

ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה , או לגבי העדרם, ותוקפם, היקפם, טיבם, עריכת הביטוחים

וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים , או על פי כל דין/שהיא המוטלת על הזוכה על פי הסכם זה ו

. בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו, כמפורט לעיל ובין אם לאו

אך לא , תהא מכבי זכאית, לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו לפי סעיף זה בכללותן או בחלקן 12.7

או לשלם במקומו /לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הזוכה ועל חשבונו ו, חייבת

 .כל סכום שהוא וזאת מבלי לגרוע מזכותה של מכבי לכל סעד אחר



וכי , ביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי מכבי 12.8

יתחייב המבטח , כמו כן. המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף בביטוחי מכבי

שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי 

 . יום מראש60מכבי לפחות 

ל לקבלת "או מי מטעמה על פי הביטוחים הנ/ביטוחי הזוכה יכללו סעיף לפיו זכותה של מכבי ו 12.9

או העדר רישוי /או הוראות ו/או בהנחיות ו/או פיצוי לא תיפגע עקב אי עמידה בתקנות ו/שיפוי ו

. או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים/ו

מכל סכום שיגיע , מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו 12.10

וכן תהא רשאית לגבותם , בכל זמן שהוא, ממנה לזוכה בצירוף הצמדה וריבית על פי חוק

 .מהזוכה בכל דרך אחרת

כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה בבחינת , מוסכם בזאת 12.11

על הזוכה . דרישת מינימום המוטלת על הזוכה שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה

הזוכה מצהיר ומאשר בזאת . לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם

או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות /או דרישה כלפי מכבי ו/כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו

או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על /או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/האחריות האמורים ו

. ידו

או תביעה /או דרישה ו/כי לא תהיה לו כל טענה ו, מצהיר הזוכה, מבלי לגרוע מן האמור לעיל 12.12

או בשמה בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים /או מי מטעמה ו/כנגד מכבי ו

או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות , שהתחייב לערוך כמפורט לעיל

או בשמה מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב /או מי מטעמה ו/והוא פוטר את מכבי ו, בפוליסות

. לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות

 .הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם 12.13

 

 

 והיתרים  רישיונות .13

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

הזוכה מתחייב . לצורך קיום השירות והפעלתו, או הרשיונות הדרושים על פי הדין/ההיתרים ו

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

 .במשך כל תקופת ההתקשרות

. הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית

 

 מועסקי הזוכה. 14

כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך , הזוכה מצהיר בזה 14.1

ויועסקו על , במישרין או בעקיפין, כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי

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

או הסכם /הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו 14.2

 .החלים עליו

או בקשר /שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו, הזוכה אחראי כלפי עובדיו 14.3

מוות או נזק לרכוש שיגרם להם בעת מתן השירות או בכל , בגין נזק גופני, למתן השירות

.  פעילות הקשורה למתן השירות



וכי כל זכות , פי ההסכם-כן מצהיר הזוכה כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על  14.4

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

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

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

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

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

. מכל סיבה שהיא, על פי ההסכם

שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך . הזוכה מתחייב כי ייתן את השירות בשמו בלבד 14.5

או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או , את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה

. למטרה כלשהי

, או לשפות את מכבי/הזוכה מתחייב לפצות ו, או סעד הנתונים למכבי/מבלי לגרוע מכל זכות ו 14.6

או /כי המצב המשפטי ו, אם יקבע על ידי רשות מוסמכת, או הוצאה שיגרמו לה/בגין כל נזק ו

. העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה

 

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

 

 

 שמירת סודיות. 15

כל ידיעה בקשר , או להביא לידיעת כל אדם/למסור ו, ולא להעביר, זוכה מתחייב לשמור בסוד ה15.1

או אגב ביצוע ההסכם , או במהלך, עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף

. לפני תחילתה או לאחר סיומה, תוך תקופת ההסכם, או מתן השירות

 לחוק 118כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף , הזוכה מצהיר 15.2

 .1977– ז "התשל, העונשין

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

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .  16
 

ערבות , יפקיד הספק בידי מכבי,  כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הספק לפי ההסכם16.1
בגובה של , בנוסח שיאושר בידי מכבי, בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן

שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום   (חמישים אלף שקלים חדשים) ₪ 50,000
.  יום לאחר תום תקופת ההתקשרות120

הסתיימה תקופת ההתקשרות או הסתיים ,  מבלי לפגוע בכלליות היקף הערבות כאמור לעיל16.2
והספק גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על פי , מתן השירות מכל סיבה שהיא

תהא מכבי רשאית לחלט את הערבות הבנקאית או לדרוש הארכה נוספת של הערבות – ההסכם 
הסתיימה תקופת ההתקשרות והספק סיים לפצות את מכבי כאמור תחזיר . לתקופה שתיקבע

. מכבי לספק את כתב הערבות הבנקאית
 

תהא מכבי רשאית לממש את ,  בכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו על פי ההסכם16.3
, לבוררות, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, ולגבות את כספה, כולה או מקצתה, הערבות

. או למתן הוכחה כלשהי, מ משפטי כלשהו"למו
 

יהא הספק חייב ,  השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות16.4
 7תוך , לחדש את הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה

. ימים מהיום בו קיבל הספק הודעה כי מכבי גבתה את הערבות או כל סכום ממנה (שבעה)
 



.  אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק על פי ההסכם16.5
 

. פי כל דין- האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על16.6
 

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

 
 קנסות.  17

   על מנת לשמור על רמה זאת . המציע מתחייב לספק השירות במקצועיות ובהתאם להוראות ההסכם   

 :מתחייב המציע לעמוד במדדי ניהול ואיכות כדלקמן   

  עמידה בלוח זמנים משלוחים    17.1

לכל יום איחור ח "ש 50 פיצוי קבוע ומוסכם מראש בסךהמזמין יהא רשאי לקנוס את המציע ב

מיום האספקה שנקבע באספקת השירות החל מהיום החמישי בגין כל מקרה של איחור 

  .(החל מיום תחילת ההסכם) בהזמנה

  מקולקלים/ אספקת פריטים פגומים  17.2

יהא המזמין רשאי , היה והמציע יספק את הפריטים או חלקם כשהם פגומים או מקולקלים

 מערך כל 10%בשיעור של פיצוי קבוע ומוסכם  על פי שיקול דעתו הבלעדי את המציע ב–לקנוס 

בכל ההוצאות והעלויות הנובעות המציע ובנוסף ישא  (החל מיום תחילת ההסכם)הזמנה 

 .מקולקלים לא יבוצע תשלום/ בגין פריטים פגומים , למען הסר ספק. מהחלפת פריטים אלו

שאין בסעיפים האמורים לעיל משום הסכמת המזמין לקבל שירות באיחור בלוח , מובהר בזאת 17.3

 .או שירות פגום/זמנים ו

 

הפרת הסכם . 18

. פי כל דין או ההסכם-על, מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית 18.1

רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה או מי , בנוסף לאמור לעיל 18.2

והליכים , או חיסול עסקים באופן אחר/הסדר נושים ו, כינוס נכסים, מטעמו שיש בהם פירוק

.  יום30אלו לא בוטלו תוך 

–  הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  18.3

או ; לבטל את ההסכם לאלתר 18.3.1

או /לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו 18.3.2

הזוכה מתחייב בזה למלא אחר .  ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה3ההתחייבות תוך 

או שייגרמו למכבי /וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו, הוראות מכבי

 .הקיום כאמור-או אי/כתוצאה מההפרה האמורה ו

ישלם הזוכה למכבי פיצויים ,  לעיל18.3ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  18.4

או שייגרמו למכבי כתוצאה /וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו, ח"ש ______מוסכמים בסך 

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

או נוספים /בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו

. על פי כל דין

או הפר הזוכה את ההסכם הפרה / לעיל ו18.3.2כאמור בסעיף , לא תיקן הזוכה את ההפרה 18.5

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

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

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



והזוכה יהא חייב , ידי מתן הודעה על כך בכתב-וזאת על, קיומו-ההסכם מחמת הפרתו או אי

או שיגרמו /ח וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו"ש _____ לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך

אין . או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה/למכבי כתוצאה מההפרה ו

או /באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו

. נוספים על פי כל דין

כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר , הצדדים מצהירים 18.6

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

. יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר

והביטול ייכנס לתקפו במועד , ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה 18.7

 .שתקבע מכבי בהודעה

 

איסור הסבת ההסכם . 19

או להמחות לאחר את זכויותיו על פי ההסכם או , או להעביר לאחר, הזוכה איננו רשאי למסור 19.1

. אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי, את החובות הנובעות ממנו

תהא בטלה ומבוטלת , כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה 19.2

. וחסרת כל תוקף

. אסורות בשעבוד כלשהו, כולן או מקצתן, זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו 19.3

לכל , או חלקן/פי הסכם זה ו-או להעביר את זכויותיה על/מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו 19.4

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

.  1968– ח "תשכ, בחוק ניירות ערך" עניין-בעל"כהגדרתו של 

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

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

. של ההסכם

 

זכות קיזוז . 20

תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה עשוי , ולה בלבד, כי למכבי, הצדדים להסכם מסכימים בזה 

. מכל סכום שיגיע לזוכה ממכבי, להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת

 

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

מכל , תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל, או ליקויים כלשהם/אי דיוקים ו

 .או שיגיע לזוכה ממכבי/סכום המגיע ו

 

העדר בלעדיות . 21

והכל על פי , במקרה בו יזכו שני מציעים אזי מכבי אינה מתחייבת לנתח פעילות מסויים מכלל הפעילות

 .שיקול דעתה הבלעדי

 

ויתור בכתב . 22

. אלא בכתב, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אין שינוי בהסכם 22.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  22.2

. תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר



לא ייחשב הדבר כויתור – פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על 22.3

. לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך, על זכויותיו

 

 סמכות שיפוט. 23

 בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

.  יפו- אביב-בתלתהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו , או למכרז/ו

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות. 24

. כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם

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

.  שעות מעת שליחתן24כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 

 

 

 

  :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

 

 

 

___________________     __________________ 

ה ז ו כ ה         מ כ ב י  

 



 

 להסכם נספח

 

לכבוד 
מכבי שירותי בריאות 

אביב - תל27המרד ' מרח
"( מכבי: "להלן)

 ביטוחיםאישור עריכת : הנדון
 

_______  ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין יהננו מאשרים בזאת כ
 וזאת לתקופה המתחילה"( השירותים: "להלן) בעניין אספקת ("הספק"להלן )_________ 

 ________.ומסתיימת ביום _________ ביום 
 

 ביטוח חבות מעבידים.א
או מועסקיו שבגינם נדרש הספק לשלם /פיו מבוטח הספק כלפי עובדיו ו- עלביטוח חבות מעבידים

- ם "התש, או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים/ו (נוסח חדש)על פי פקודת הנזיקין ביטוח לאומי 
ביצוע לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב או נזק נפשי /ואו נזק גוף /בגין מוות ו, 1980

ו אירוע ל, נפגעל (ב"דולר ארהוחצי יליון מ$ )1,500,000- שלבגבול אחריות שלא יפחת מסך השירותים 
 .  לתקופת ביטוח שנתית(חמישה מיליון דולר ) $ 5,000,000

מועסקי / במקרה ויחשבו כמעבידם של מי מעובדיעובדיה ומנהליהאו /ומכבי ורחב לשפות את מהביטוח 
 .מועסקיו כמוגדר לעילאו / והספק

 
  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.ב

בגין כל , על פי דין, או מטעמו/פיו מבוטח הספק וכל הפועלים בשמו ו-עלביטוח אחריות כלפי צד שלישי 
לרבות מבוטחי , או גוף כלשהו/או לרכושו של כל אדם ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/ואו אובדן /ופגיעה 

בגבול אחריות שלא או במסגרת מתן השירותים /או מי שפועל מטעמה בקשר עם ו/עובדי מכבי ו, מכבי
 . כ לתקופת ביטוח שנתית"לאירוע ובסה (ח"שמיליון )$ 1,000,000-שליפחת מסך 

 םכמבוטחים נוספים בגין אחריותעובדיה ומנהליה או /ומכבי ורחב לכלול את משם המבוטח בפוליסה 
לפיו ייחשב הביטוח , וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבתאו מי מטעמו /ו הספקאו מחדלי /למעשי ו

 .כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

 מכשירי, מעליות, מנופים, גשרים, דרכים, םומבוטלים החריגים המתייחסים ליסודות ובניני בטלים               
 התחייבה שמכבי זיקה אליו או  שלמכבי וכל אדם או גוףמנהליה,  לרבות עובדיהטעינה ופריקה, רמהה

. בכתב לשפותו
 

או בשליטה של /במידה ואינו בפיקוח ו, או מבוטחיה ייחשבו כרכוש צד שלישי/או עובדיה ו/רכוש מכבי ו
. הספק

כללי 

 . הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל .1

או מי /י מכבי ו"בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע .2
. או מי מטעמה/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/מטעמה וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו

או יצומצמו מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי /אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו .3
 .  יום מראש60שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

לרבות אי , כי בביטוחים המפורטים לעיל אי קיום בתום לב החובות המוטלות על המבוטח, הננו מאשרים .4
או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו בזכויותיה של מכבי לקבלת /או אי הגשת תביעה ו/מתן הודעה ו

.  שיפוי

לא יהיו נחותים מהנוסח , למעט ביטוח אחריות מקצועית, כי נוסחי פוליסות הספק, מוסכם בזאת במפורש .5
 . או כל נוסח אחר שיחליף אותם2009הידוע כביט 

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

בכבוד רב  
מ "חברה לביטוח בע___________

 
____________________ על ידי 

 (שם החותם ותפקידו) 

 



 

נספח להסכם 

 לשימוש הזוכה בלבדערבות ביצוע 

 

נוסח כללי של ערבות בנקאית אוטנומית 

 

לכבוד 

 227/99' מכבי שירותי בריאות אגודה עותמאנית מס

 תל אביב 27המרד ' רח

' ___________ ערבות מס: הנדון

. נ.א

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

בקשר עם הסכם לאספקת  ("החייב"– להלן )____________ המגיע או עשוי להגיע לכם מאת, כמפורט להלן

. ריהוט משרדי סטנדרטי נייד

 

: משמעו" מדד"המונח – לצרכי ערבות זו 

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

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

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

כי המדד החדש  ("המדד החדש"– להלן )אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו 

______ שפורסם ב__________ עלה לעומת המדד בגין חודש 

יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור , אזי  ("המדד היסודי" – להלן )נקודות ____ היינו 

. ("סכום הערבות המוגדל"– להלן )עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי 

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

 

כל סכום בגבול ,  ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב7בכל מקרה תוך , אנו נשלם לכם מפעם לפעם

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

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

 

.  ועד בכלל _________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

 

. ל לא תיענה"דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ

 

. ערבות זו אינה ניתנת להעברה

        

, בכבוד רב

 

__________ :שם הבנק

 __________:שם הסניף

 



' ספח גנ

מכבי שרותי בריאות : לכבוד

 

 לאספקת והתקנת שילוט פנים, 126/2010' טופס הצעה למכרז מס: הנדון

 

 _______________________________: התאגיד המציע

 _____________________________________: תוצרת

_______________________________________________________ : הערות

 

כתב הצהרה והתחייבות המציע  .1

מצהירים ומתחייבים  ______________________הרשאים להתחייב ולחתום בשם , מ"אנו הח

: כדלקמן

 ההתקשרות תנאי ולכל בהם האמור לכל מסכימים אנו, המכרז במסמכי האמור כל והבינונו קראנו 

. זו והתחייבות הצהרה כתב על וחותמים למכרז הצעתנו את מגישים אנו לכך ובהתאם

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

 שבהצעתנו השירותים את לבצע התחייבותנו מהווה זה והתחייבות הצהרה כתב על חתימתנו 2.1

 ההסכם על חתימה לרבות, במכרז הזוכים נהיה אם והכל, המכרז תנאי בכל המפורטים בתנאים

.כלשונו המצורף

.שהיא סיבה מכל, חלקה או כולה, שתוגש הצעה כל בקבלת מחויבת אינה מכבי כי לנו ידוע 3.1

 הכנת במהלך עקיף או ישיר באופן נחשף אליהם והמידע הנתונים סודיות לשמירת מתחייבים הננו 4.1

.מכבי לבין בינינו, תהא אם, ההתקשרות תקופת במהלך לרבות, ולאחריה ההצעה

 לא, בתוקפן זה והתחייבות ההצהרה בכתב התחייבויותינו ואת הצעתנו את להשאיר מתחייבים אנו 5.1

 שנקבע האחרון מהמועד ימים 90 שיעברו לפני מהן בנו לחזור ולא לתקנן לא, לשנותן לא, לבטלן

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

 אחרים למתמודדים תיחשף זו והצעתנו יתכן המכרז הליכי מתוקף כי עלינו ומוסכם מבינים הננו 6.1

.במכרז

. מ"מע כולל לא ח"ש- ב נקובים בהצעה המחירים 7.1

שער האירו היציג נכון ליום / $ ב "כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער הדולר ארה,   ידוע לנו

. האחרון להגשת ההצעות למכרז

 



  :הצעתנו להלן .2

 

.  Excelטפסי ההצעה מצורפים כקובץ 
: אופן ההגשה

במדיה מגנטית . א
. חותמת+ חתומים על ידי המציע בחתימה - הדפסה של כל טפסי ההצעה . ב

יגבר האמור בטפסי , בכל מקרה של סתירה בין האמור בהדפסי טפסי ההצעה לבין האמור במדיה המגנטית
. ההצעה המודפסים שיוגשו על ידי המציע

 
 :הצמדות .3

יש לסמן ) באחת הדרכים המפורטות להלן,  למכרז"'נספח ב", הצמדות המחירים יעשו במנגנון הקבוע בהסכם

Vבאפשרות המבוקשת ) :

 למדד המחירים לצרכן100%הצמדה . א . 

 (.201500מספר ) למדד מחירי האלומיניום 20%- למדד המחירים לצרכן ו80%הצמדה . ב 

 

: הערות .4

 ההובלה, האריזה, האחסון, הצעת המחיר כוללת את עלות הייצור . 

 טופס ההצעה מכבי תהיה אך ורק מתוך נציגיידי -רשימת הפריטים המותרים לרכש על 

 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה  .5

 שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך  X-נא וודא וסמן ב. יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים

. אישור תאגיד [ ] 

. על היקף פעילות כספית/ ח"אישור רו [ ]    

. (באם רלוונטי) אישור יצרן המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץ [ ]  

. בייצור שילוט פניםשנים לפחות _______________אישור יצרן על נסיון של  [ ]

אכיפת ניהול חשבונות ותשלום )אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  [ ]

. 1976 –ו "תשל, (חובות מס

.  למסמכי המכרז'ונספח , ד"תצהיר העשוי בפני עו  [ ]

. למכרז' הנספח – ערבות בנקאית  [ ]   

.  תמונתה ותכונותיה העיקריות, המכיל תיאור המערכת, פרוספקט צבעוני באיכות נאותה [ ]

. ח בדבר מורשי חתימה בחברה"רו/ד"אישור עו [ ]

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי ] [ 

 .טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום [ ]   

:_________________ חתימה:__________________המלא השם

: _________________ חותמת:__________________תפקיד

:__________________ טלפון:__________________כתובת

 :__________________אלקטרוני דואר:__________________תאגיד' מס



 2-'נספח ג

 מענה למפרט טכני למכרז לאספקת והתקנת שילוט פנים

 

 __________________ :  שם הספק

  

את התייחסותו לכל , בנספח זה, המציע יפרט. חובה על המציע להתייחס למפרט הטכני באופן המפורט ביותר

וכן הוא רשאי לפרט תכונות נוספות הקשורות לשירות , הדרישות הטכניות המופיעות במפרט וכן לדרכי העבודה

 . שאינן מופיעות במפרט הטכני

 

 :להלן הצעתנו בהתייחס לדרישות המפרט

יש  )פרטים  תכונה
 (לסמן בעיגול

תיאור ) י הספק"למילוי ע
 (הפריט והערות נוספות

 הכשרת עובדים
ויעביר , הספק יערוך הדרכות בטיחות לעובדים אחת לשנה

 .למכבי אישור על ביצוע ההדרכות לעובדיו
  אין/יש

 שירות
  אין/יש .והתקנת שילוט פנים בהתאם למפרטאספקת יכולת 
  במסמכי המכרזכמפורט שילוט פנים אספקת יכולת 

, מתקני מכבי ברחבי הארץ המשויכים למחוזות השוניםל
"  והגופים הנוספים"למטה מכבי 

  אין/יש

 3 ומשפחה 2משפחה , 1יכולת לספק שלטים ממשפחה 
 .בהתאם למפרט על סעיפי המשנה שלו

  אין/יש

 – 1-'יכולת לספק את כל המוצרים המפורטים בנספח ג
 במדיה מגנטית - הצעת מחיר בקובץ אקסל 

  אין/יש

 :כללי
  אין/ישמיקרון  20 בפוטומטאל יכולת הדפסה

 תיעוד וגיבוי שוטף של הקבצים הגראפיים והעבודותיכולת ל
 או כל קובץ אחר WORD/ EXCELהמבוצעות על גבי קובץ 

 .בהתאם למפרט, המשמש את הספק לביצוע השילוט הנדרש

 אין /יש

 הצעת מחיר – 1-'יכולת לספק את כל הפריטים בנספח ג
 .במדיה מגנטית במחירים המוצעים- בקובץ אקסל 

  אין/יש

  אין/יש.   ימי עבודה מההזמנה7אספקה שוטפת תוך יכולת 
 שנים 5אחריות בנוגע לאיכות המוצר וההתקנה למשך 

 .לפחות
 ____: מספר שנות אחריות אין/יש

 להפיק יכולהמערכת המחשוב והתקשורת של המציע 
תעודות משלוח וחשבוניות שיכללו את מחירי הפריטים וכן 

ט "בנוסף למק)טים ומספרי ההזמנות של מכבי "את המק
. (המציע

  אין/יש

אישי בכל עת שקיימת דרישה -שתמש בציוד מגןהמציע מ
ישנה הנחיה של מנהל העבודה  או/או קיים סיכון ו/חוקית ו

 ציוד מגן)פ הנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה "ע. באתר
 1997ז "התשנ (אישי

  אין/יש

.  בידוד כפולבעלי - ציוד וכלים חשמליים ניידים 
 . כלים החשמליים לבמגנים מתאימים

  אין/יש

 

 

 ___________חתימת הספק 



 ' נספח ד

 

טופס פרטי המציע 

  בסוף הטופסולחתום,  את כל הפרטים להלןלמלאהמציע נדרש . 

 המציע רשאי לצרף כל חומר משלים. 

 

 

  פרטי המציע .1

 

שם 

 

 

 עוסק מורשה' מס

: (צורת התאגדות)מעמד משפטי 

 

 

 :ת משנת/ פועל 

: כתובת משרדי ההנהלה

 

 

 :מייצג את יצרן הציוד משנת

: טלפונים

 

 

 :דואר אלקטרוני

: הרכב הבעלות בתאגיד

1.  

 

 

 

תיאור כללי של המציע   .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כוח אדם .3

 

: מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע. א

 

 

:  מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע . ב

 

 

והעוסקים בתחזוקת המערכת המוצעת , י המציע"המועסקים ע, שמות אנשי השירות הטכני. ג

: ותמיכה מקצועית

 

 

 ______________________________ ______________________________

 

 ______________________________ _____________________________

 

  

 

 

 

 ניסיון קודם ולקוחות  .4

 

: מספר שנות ניסיון של המציע במכירה ובמתן שירותי אחזקה למערכת המוצעת 

 

 

: י המציע בשנתיים האחרונות"שנמכרו ע, מספר מערכות מהדגמים המוצעים במכרז

 

 

: שנמכרו על ידי המציע בשנתיים האחרנות , ל"מספר כולל של מערכות פעילות כנ

 

 

: שמות הרוכשים המפורטים להלן

 

1 ___________________________ .2 ____________________________ .

 

3 ___________________________ .4 ____________________________ .

 

5 __________________________ .6 ____________________________ .

 



 

 

 

_______ להם אנו מספקים בשנים /להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו .5

 .  לקוחות לכל הפחות4יש לציין שמות של . האחרונות באופן סדיר

 

 1 2 3 4 

: שם הלקוח

 

    

: שם האיש הקשר

 

    

: תפקידו

 

    

: טלפון

 

    

תיאור השירות 

: שניתן

 

    

תקופת מתן 

: השירות

 

    

 

 

 .הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים

 

: ________________________  חותמת____________________ : חתימת המציע 

 

 ______________________: תאריך

 



 

' נספח ה

כתב ערבות 

 

לכבוד  

 מכבי שירותי בריאות 

 27 רחוב המרד 

תל אביב  

 

 __________כתב ערבות מספר : הנדון

 

 

_______________________  ("המבקש: "להלן)_________________________ לבקשת 

 

 ₪.  25,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

 

 

 

 . והתקנת שילוט פניםלאספקת, 126/2010 ' בקשר עם מכרז מס, אשר תדרשו מאת המבקש

 

מבלי שתהיו חייבים לנמק , ל תוך עשרה ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב"אנו נשלם לכם את הסכום הנ

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

 

. ועד בכלל 20.9.10ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

 

 

: דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו

 

 

 __________________________________________________________

 מספר הסניף שם הבנק כתובת הבנק  

 

ערבות זו אינה ניתנת להעברה 

 __________________________________________________________

 תאריך שם מלא חתימה וחותמת  



' נספח ו

ת צ ה י ר 

 

וכי  את האמת מרולאחר שהוזהרתי כי עלי ל_________________ . ז.ת__________________ מ "אני הח

 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 126/ 2010למכרז  ("החברה: "להלן)_______________ תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת 

__________. והתקנת שילוט פנים__ לאספקת

 .בחברה ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה_________________ הנני משמש בתפקיד  .1

החברה בעלת ניסיון מוכח במשך שלוש השנים שקדמו לפרסום המכרז באספקת והתקנת פריטי שילוט  .2

 .פנים

בהיקף , ('גנספח ) בטופס ההצעה הכלולים שילוט הפניםכל פריטי החברה מסוגלת לספק ולתחזק את  .3

 . אתרים200- כ, שיידרש במסגרת הכמויות שאופיינו ולכל יחידות מכבי בכל הארץ

 .ורמת הגולןש "לרבות יו,  בכל רחבי הארץ,יכולת שינוע והתקנות בפריסה ארציתהחברה בעלת  .4

  .זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת, מצהיר כי זה שמיהנני  .5

 

      ______________________  

 חתימה           

 

 

במשרדי ברחוב _________________ עורך דין , הופיע בפני________ הנני מאשר בזה כי ביום 

שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מספר _______________ מר _____________________, 

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

. ל וחתם עליה בפני"אישר את נכונות הצהרתו הנ, יעשה כן

 

 ______________________

  חתימה וחותמת


