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 מחלקת רכש ציוד וחומרים

 
 ("הבקשה" –)להלן   גדולים מסכים ותחזוקת תאספקלבקשה להצעת מחיר 

 
 כללי .1

 

  ם גדוליםוהתקנת מסכי ה( מעוניינת לקבל הצעות לאספק"מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1
 (, כמפורט בבקשה."המוצרים והשירותים" –)להלן 

 

לדואר אלקטרוני נטע זלוצ'ובר ההצעה המצורף ולשלוח אל את ההצעות יש למלא על גבי טופס  .1.1
zloczow_n@mac.org.il   21::0בשעה  5.1211.15עד . 

 

 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  .1.1
 

 .המציע יכול להציע יותר מדגם /מותג אחד .1.1
 

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.5
 

 מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות המיטביות. .1.1
 

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם לשיקול דעתה  .1.1
ו/או לשנות הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה זו על מנת לבטל 

 ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.
 

 דגם מכבי מתקןל לספק מהמציעים לבקש הזכות את לעצמה שומרת מכבי ההצעות דיקתמב כחלק .1.1

 .בדיקתו לצורך המציע חשבון ועל בזמן מוגבל לשימוש המוצע לדגם זהה
 

 

  המפרט המבוקש: .1
 

 ןשאין לרדת מה תנאי סףדרישות אלה מהוות 
 

 בגדלים המפורטים בנספח א' להצעה.נדרשים מסכים  .1.1

 .בשנה יחידות :::,3יוצעו מותגים אשר נמכרו בישראל בכמות של לפחות  .1.1

 של המותג. יצרןההמותגים שיוצעו יהיו תחת האחריות  היבואן הרשמי ו/או   .1.1

ולא מתוכנן להסתיים לפני  6.1:24-בל לכל המוקדם נם דגמים שייצורם החשיוצעו היהדגמים   .1.1

21.1:21. 
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  למסכים מפרט טכני .1.5

 

בגדלים  לחלוטין יםשטוח כיםמס

 אינץ' 27/23/23/72/73/73/72/72/72/42

 למילוי ע"י המציע

 __________: דגם

 ערך/ קיים

  16:9 יחס לגובה

  1:1200-1200 יחס ניגודיות 

  4ms זמן תגובה מקסימלית

FULL HD כן  

  1080 × 1920 רזולוציה

  cd/m² 300 בהירות 

  178°/178° זווית צפייה 

  4:3/16:9 אפשרויות צפייה 

 כניסות

HDMI  

COMPONENT  

COMPOSIT  

 RGB   

Audio In  

AV In  

AV Out  

  כן רמקולים מובנים 

  ווט 2X02 הספק רמקולים

  RGB כבלים כלולים עם המסך

  כבל קומקום נתיק חיבור חשמל למסך

 RF****ללא מקלט )
Tuner וללא  חיבור )

  מובנה לעידן+

 

 

 

 יש למלא בטבלה עבור כל דגם אם עומד בדרישה כולל פירוט המאפיין הרלוונטי.* 

 .יש לציין זאת בהגשת המפרטים -בלבד HD Readyאינץ ניתן להציע גם בתמיכה ב 14/12/31למסכים בגדלים * 

 '' 12 או'' 16  -ל מחיר להציע יש כזה פריט קיים ולא במקרה'. אינץ 12 של בגודל מסכים להציע יש* 

 ''32 -ל מחיר להציע יש כזה פריט קיים ולא במקרה'. אינץ 32 של בגודל מסכים להציע יש* 
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 למכשירי טלויזיה  מפרט טכני 1.1

 

בגדלים  מסך שטוח לחלוטין מכשירי  טלויזיה

 אינץ' 27/23/23/72/73/73/72/72/72/42

 למילוי ע"י המציע

 __________: דגם

 ערך/ קיים      

  16:9 יחס לגובה

  1:1200-1200 יחס ניגודיות 

  4ms זמן תגובה מקסימלית

FULL HD כן  

  1080 × 1920 רזולוציה

  cd/m² 300 בהירות 

  178°/178° זווית צפייה 

  4:3/16:9 אפשרויות צפייה 

 כניסות

HDMI  

COMPONENT  

COMPOSIT  

 RGB   

Audio In  

AV In  

AV Out  

  כן רמקולים מובנים 

  ווט 2X02 הספק רמקולים

  RGB כבלים כלולים עם המסך

  כבל קומקום נתיק חיבור חשמל למסך

 RFכולל  מקלט )

Tuner וכולל חיבור )

  מובנה לעידן+

 

 

 

 טבלה עבור כל דגם אם עומד בדרישה כולל פירוט המאפיין הרלוונטי.יש למלא ב* 

 יש לציין זאת בהגשת המפרטים. -בלבד HD Readyאינץ ניתן להציע גם בתמיכה ב 14/12/31למסכים בגדלים  *

 '' 12 או'' 16  -ל מחיר להציע יש כזה פריט קיים ולא במקרה'. אינץ 12 של בגודל טלויזיות להציע יש* 

 ''32 -ל מחיר להציע יש כזה פריט קיים ולא במקרה'. אינץ 32 של בגודל טלויזיות להציע יש* 
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 :לכל המסכים מפרט מתקני התליה .1.1

 

   הניתנת לכיוון מהתקרהתלית מסך  כולל זרוע מוט 

 

 כולל זרוע צמודת קיר תלית מסך 

 צמודת קיר הניתנת להטיהתלית מסך כולל זרוע 

 מסך ה, התואמת לגודל ומשקל ךמסזרוע דו מפרקית לתליית 

 גבס קיר על להתקנה תוספת/ קיים גבס קיר על להתקנה תוספת*
 בבניה

 

 , יעודי להצמדת מוצרי קצה DRIVA PLUSהתקנת מתקני התלייה בקירות גבס, יבוצעו באמצעות דיבל גבס   * 

מ"מ, לעומס מירבי מומלץ של דיבל בודד  72, לעובי חומר מוצמד מקסימלי  או שווה ערך  SPITתוצרת  לקירות גבס, 

  ק"ג. 02

 

                     

 :)ניהול תורים( מפרט הציוד הנוסף .1.1

 

 מטר 3כבל חשמל 

 )נקבה(  HDMI)זכר( ל  DPכבל מתאם 

 יציאות עם הגברה 1-ל HDMIמפצל 

 יציאות עם הגברה 4-ל HDMIמפצל 

 מטר באיכות גבוהה 2באורך  HDMIכבל 

 מטר באיכות גבוהה 2.1באורך  HDMIכבל 

 מטר באיכות גבוהה 3באורך  HDMIכבל 

 מטר באיכות גבוהה 1באורך  HDMIכבל 

 מטר באיכות גבוהה :2באורך  HDMIכבל 

 מטר באיכות גבוהה 21באורך  HDMIכבל 

 מטר באיכות גבוהה :1באורך  HDMIכבל 

 מדף לממיר עבור מחשב מיני

 מטר :21 על תשתית רשת עד VGAמגבר 

 מטר :21על תשתית רשת עד  HDMIמגבר 

 HDMI-CAT5ממיר רשת 

 VGA-CAT5ממיר רשת 

 נקבה / נקבה HDMIמתאם 

 צינור קוברה

 
 טופס ההצעה באקסל. 'אנספח  מופיע ב0 לשנהאומדן כמויות 

 
 .מחוזותחמישה  סניפים המתחלקים בין ::1 -במכבי כ -אתרים לאספקה .1.2

ההובלה תתבצע לתוך  לה לאתרי מכבי בכל הארץ, התקנה והדרכה למשתמש. מחיר המוצר יכלול הוב .1.12

נציג מכבי )בחלק הסניפים  עם  תתבצע בתיאום  האתר בשעות העבודה המקובלות במכבי. האספקה 

 (.בוקר/אחה"צ -  שעות העבודה מפוצלות

 קבלת הזמנת סאפ ממוחשבת.מ ימי עבודה 1 -לוחות זמנים לאספקה .1.11
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 ואחריות שירות .1.11

לתיקון תקלות חלפים   )למעט נזק בזדון או שבר( כוללת ושירות על כל מוצר תינתן אחריות –תקופת אחריות  .1.11.1

 ממועד הפעלת המוצר. ,לעיל 1.1.2כמפורט בסע'  ליתבאתר הלקוח למשך תקופת מינימ

 ארץ.יפרט את מערך השרות העומד לרשותו לצורך מתן מענה לקריאות השרות מאתרי מכבי ברחבי ה המציע 

, במהלך כל בחדש התקול מסך, יחליף הזוכה את המסךבמקרה של ארבעה פיקסלים שרופים ומעלה, בכל  .1.11.1

 מקבלת המוצר אצל המזמין. (41)מינימום  חודשים ______תקופת האחריות0 

 .השירות בתקופת האחריות יכלול, תיקון ו/או החלפה של חלקים פגומים בחלפים חדשים ומקוריים .1.11.1

 בהסכם.כמפורט  -מתן שירותלוחות זמנים ל .1.21.3.2

 .כמפורט בהסכם -הכשרה נדרשת של אנשי השירות .1.21.3.1
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 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .1
 

 .                                                                                        התאגיד המציע0 .1.1
 

 .__                                                                                                    0 יצרן .1.1

 
 .__                                                                                           שם המוצר0  .1.2

 

 .                                                                                                          דגם0 .1.12
 

 ___________________________________________ . ארץ ייצור .1.11
 

 לקוחות מרכזיים למוצר /שרות0 .1.11
 

במכירת ותק  חברה
 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

    

    

    

 
 

 אקסל.צעה בקובץ הההבטופס יש למלא  -מחיר המוצר/השירות .1.11

 בבקשה זו 1.6יש להגיש הצעות בהתאם למאפיינים המפורטים בסעיף  .1.11

) כולל פירוק והרכבה מ/ על  התקנהאת אספקת והובלת הטובין למתקני מכבי, מחיר המוצר יכלול   .1.15

 .ותחזוקה שוטפת בתקופת האחריותהדרכה  ,מתקן התליה במידה וקיים(

 

 0מסמכים שיש לצרף להצעה .1.11
 

 2 איכות ניתק::: ISO  2::2 – וISO  באם קיים. 

 ,באם נדרש, או כל מידע רלבנטי אחר. אישורים,מענה טכני ,  פרוספקטים 

 
 הערות .1.11

  .האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא 

 המחירים אינם כוללים מע"מ . 

 ספרות אחרי הנקודה. 1-אין להציע מחיר עם יותר מ 

  בש"ח בלבד.יש להציע מחיר 

 מכבי תודיע לספק לגבי אופן האספקה המועדף עליה 

  ימים. :2ההצעה תוקף 
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 תאריך 0 ________

  הסכם

 

 

 ("הספק" 0להלן) ח.פ. __________לבין ____________ ( "מכבי" :להלן)בין מכבי שרותי בריאות 
 

 .("המוצרים" )להלן0 באתרי מכבי מסכים והתקנתםלאספקת0 

 

 ההסכם תקופת .1
 

 .("תקופת ההסכםלהלן0 ")___ועד יום  ___________החל מיום ____שנה למשך הסכם זה יעמוד בתוקף  2.2

כל תנאי ההסכם )בשינויים המחויבים( יהיו בתוקף גם בתקופות האחריות/השירות שלאחר תום תקופת  2.1

 ההתקשרות כמוגדר בהסכם.

הסכם זה לידי סיום, בכל שלב ומכל סיבה  , מכבי תהא רשאית להביא2.1 –ו  2.2בסעיפים  על אף האמור לעיל 2.3

את הסכומים שהתחייבה  ספקיום מראש. במקרה זה תשלם מכבי ל :6ידי משלוח הודעה בכתב -שהיא, וזאת על

חזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר י ספקלשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או ה

 .מועד הפסקת ההתקשרות

 
 תמורה .1
 

 להסכם זה. כנספח א' יהיו כמפורט במחירונים המצ"בומחיריו למכבי  ספקעל ידי ה תהמסופק ציודהרשימת  1.2

שוטפת בתקופת את עלויות ההובלה, אספקת הציוד למתקני מכבי, התקנתו, הדרכה ותחזוקה התמורה כוללת  1.1

 האחריות.

התקשרות עם מכבי, היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת    ה 1.3

תעמוד למכבי הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם הספק הזוכה על בסיס המחירים בהם זכה בחשב 

 הכללי, מתחילת התקשרותו עם החשב הכללי ועד סיום ההתקשרות עם החשב הכללי.

 
 תנאי תשלום .1
 

 יום.  66 התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף + 3.2

 .שבוניות יוגשו למזמיןח 3.1

ידי המקבל בציון שם מלא -מלא ובתעודות משלוח מקוריות חתומות על בנספח ב'תלווה לתשלום החשבונית  3.3

  .וברור של המקבל, תאריך קבלה וחתימה

 על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג התעודה/ חשבונית. 3.4

לאחר תום תקופת האחריות, תלווה בדו"ח שירות רות לפי קריאה במסגרת שיהגשת חשבונית בגין קריאת שירות  3.1

 . כנספח גמצ"ב 

המעיד על  2226 – אישור עפ"י חוק עסקאות גופים צבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"והספק יציג בפני מכבי  3.6

דווח לפקיד נוהג ל הואפטור מניהול זה, על כי  או מע"מניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק 

 בהתאם לחוק. למע"מ ועסקאותי וכן נוהג לדווח על  והשומה על הכנסותי
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 ציוד/המוצריםאספקת ה .1
 

 הספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הזמנות במייל, במידה ותבחר מכבי באופציה זו.  4.2

עבודה  ימי 1תוך ושוטף בהספק מתחייב לספק למכבי במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר  4.1

 .מקבלת הזמנת סאפ ממוחשבת

מזמין בלבד ולא ה, וימסרו לאתר המזמין אתרהבהתאם לשעות הפעילות של  הלמכבי יהי מוצריםמשלוח ה 4.3

 יושארו בכל מקום אחר, ולרבות יחידות אחרות במכבי.

ום מתאים ואת האספקה תתבצע בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי מראש, בכפוף לכך שמכבי תקצה מק 4.4

ידי הספק. הספק יעביר למכבי -פי הנחיות היצרן, כפי שתימסרנה על-התשתיות הנדרשות, בתיאום עם הספק ועל

, וכולל צורך ביח' דרישות תכללונה שרטוט התקנה וממשקים, במידה ונדרשה .את דרישות התשתיות מראש

 אלפסק. למכבי שמורה האופציה לרכוש את היח' מהספק.

 התקנה ע"י הזוכה תהיינה באותו יום אלא אם נציג מכבי באתר המקבל אישר אחרת.האספקה וה 4.1

 .אחריות ושירות ללא תשלום יש לספק את המכשיר עם מדבקות תאריך סיום  4.6

הספק מתחייב להוביל, לספק, להרכיב להתקין ולחבר את הציוד לכל מקורות האנרגיה הנדרשים לצורך הפעלתו  4.2

 SERVICEמכבי כשהוא במצב פעולה מקובל ותקין, כולל ספר שירות טכני מלא )התקינה ולמסור כל מכשיר ל

MANUAL .ואת כל הרכיבים והאביזרים הנדרשים להפעלתו המלאה ) 

ונספח ב' מלא יהוו חתומה וימלא את סעיפי נספח ב'. תעודת משלוח  מקבל על תעודת משלוחהיחתים את  ספקה 4.1

ד התקבל, הותקן, הופעל באופן תקין והמשתמשים בו קיבלו הדרכה כלומר אישור כי הציו –אישור ל"מסירה" 

  .ידי מנהל המתקן-מתאימה לשימוש בו, לשביעות רצונם, לרבות הוראות הפעלה ובטיחות, וכפי שיאושר בכתב על

עדכניים כך שהדגם המסופק, ישמור על  ושידרוגים עם רכיבים גדולים מסכיהספק יספק ללא תוספת עלות , 4.2

 של הדגם הנרכש ע"י מכבי. העדכניות

הספק מתחייב לספק את אותו המותג משך כל תקופת ההתקשרות. מכבי שומרת לעצמה הזכות לרכוש מהספק  :4.2

 מותג אחר.

 החלפת דגם מוצר המסופק למכבי0 4.22

 הזוכה מתחייב כי לא יוחלפו דגמים המסופקים למכבי אלא בתיאום מראש ובהסכמתה.  4.22.2

 תאו במקרה של מחסור באספק את הדגם/מוצר/מותג המסופק למכביבמקרה שבו הספק מעונין להחליף  4.22.1

ה לא יהא ומחיר מזו של המוצר המוחלף, באחריותו להציע חלופה שאינה נופלת באיכותה דגם מסויים

  גבוה יותר מהמחיר הקיים.

יום לפני סיום אספקת דגם מסויים על החלפתו, לספק מסך לבדיקה  :6הזוכה מתחייב להודיע למכבי  4.22.3

 דרישת מכביולקבל אישורה של מכבי לדגם החליפי ל

 השרות ינתן ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל, לרבות שטחי יו"ש ורמת הגולן. 4.21

הספק אחראי באופן מלא ומוחלט לכל היבטי ההובלה, ההתקנה ופירוק המסכים, הן בעת ההתקנה הראשונית  4.23

ות. על הספק להביא עימו את כל הנדרש )כגון סולם וכד'( לצורך עמידה והן לצרכי תחזוקה בעת תיקון תקל

 .בתנאים אלו

 מפסולת ואריזות כפי שהיה קודם להתקנה. נקי שטח ההתקנהלהשאיר את הספק מתחייב  4.24

 אישר אחרת.במתקן המקבל ה באותו יום אלא אם נציג מכבי יני האספקה וההתקנה תהיהספק מתחייב כ 4.21

 .ובעל תו תקן ישראלי יצוק יר יסופק עם תקעהספק מתחייב כי המכש 4.26
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של מתקן בהתאם להוראות מפרט המיגון  למתקן התלייה המכשיר תוך עיגונו את הספק יתקין -מיגון המכשיר  4.22

 התליה.

 קנסות .5
 

 לפיצוי מוסכם כלהלן0 לא מילא הספק הזוכה את התחייבויותיו הבאות בהתאם לדרישות, זכאית מכבי,  1.2

 

 קנס חריגה הנושא

 מעלות ההזמנה בגין כל יום פיגור. 2% פיגור באספקה מועד אספקה

אי עמידה  מפרט המוצר

 במפרט

מעלות ההזמנה בגין כל חריגה, זאת  02%

 מעבר להחלפת המוצר בחדש שעומד במפרט

פיגור בזמן  מענה לקריאת שרות

 תגובה

בגין כל יום פיגור עבור תקלה שאינה  ש"ח 022

 לה משביתהעבור תק₪  422 משביתה, 

 

 ת.ריגומכבי תשקול הפעלת הסעיף בהתאם לסוג החריגה ותדירות הח 1.1

פי סעיף זה הינם פיצויים מוסכמים וגביית הסכומים תעשה בלא צורך בהוכחת נזק. הקנסות יקוזזו -הפיצויים על 1.3

 מהחשבונות השוטפים.  על ידי מכבי 

 

 הדרכה ותמיכה מקצועית .1
 

ים להפעיל את הציוד בשימוש בציוד, בהפעלתו ובתחזוקתו ברמת המפעיל, הספק ידריך את עובדי מכבי המיועד 6.2

לפי הנחיות היצרן. ההדרכה תנתן במתקן מכבי בו יוצב הציוד, מיד לאחר התקנתו ותמשך עד אשר יוטמע 

כן, מתחייב הספק לקיים הדרכה מרוכזת למשתמשי הציוד, -השימוש בציוד, לשביעות רצון מנהל המתקן. כמו

 אם עם מכבי.כפי שיתו

למכבי שמורה הזכות לקבל הדרכות והסמכות ברמת איש שרות לאחזקת ותיקון הציוד, לצורך טיפול בציוד מכבי  6.1

 בלבד. 

הספק יספק עם הציוד ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן, הוראות בטיחות וכן תמצית  6.3

 .  בעבריתהוראות הפעלה ואחזקה 

ית שוטפת בהפעלת המכשירים ובשיטות העבודה בהם למשתמשים, לפי הצורך או לפי הספק יתן תמיכה מקצוע 6.4

 פניה של מכבי. 

 
 אחריות ושירות תחזוקה  .1
 

 הספק מתחייב לספק, ללא תשלום נוסף, שירותי תחזוקה לכל מכשיר שיוצב במתקני מכבי במשך תקופה של 2.2

ההתקנה , ממועד שנים( למתקני תליה :2פחות , ולתקופה של ________ )ל םחודשים( למסכי 41) לפחות  _____

"(. מוסכם כי התמורה בגין שירות התחזוקה בתקופת האחריות כלולה תקופת האחריותשל כל מכשיר )להלן0 "

 במחיר המכשיר.

שמורה למכבי האופציה לרכוש מהספק שירותי תחזוקה )להלן 0 "תקופת התחזוקה תקופת האחריות, בתום  2.1

"( אשר הינה שירות לפי קריאה הכולל  עבודה אחזקה לפי קריאהות וקלקולים  )להלן0 "תיקוני תקל בתשלום"(0

 נסיעות וחלפים לצורך הבאת המכשירים לפעולה תקינה, ע"פ קריאה של מכבי לספק המשתמש. 
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מפורטות בנספח א', יעמדו לרשות מכבי גם בעת  עלויות תנאי האחזקה לפי האפשרויות המפורטות לעיל ואשר 2.3

תוקף הסכם רכישה זה, ויהוו מחירי מקסימום להסכם תחזוקה נפרד שתחתום מכבי עם הספק בסוף סיום 

 תקופת האחריות, באם תחליט לעשות כן.

השירות בתקופת האחריות, תיקון ו/או החלפה של חלקים פגומים, תיקוני תקלות וקלקולים )כתוצאה משימוש  2.4

לשמירת המכשירים במצב תקין או לשם השבתם לתפעול  סביר(, שיתואמו בכל מחוז, אספקת חלפים הדרושים

תקין וביקורות טכניות במידת הצורך. השירות כולל את כל העבודות, החומרים והחלקים הדרושים לשם ביצוע 

 . השירות

נספח הוראות אחזקה המפרט את הטיפול שיבוצע במכבי את  תשתיות מחשובהספק יעביר לידי מחלקת  2.1

 תאם להוראות היצרן.ספק בההע"י  למכשירים

הספק ינהל מעקב אחר התיקונים של כל אחד מהמכשירים, כולל את תיאור הפעילות ויגיש למכבי בסוף כול  2.6

ריבעון דוחות מפורטים על כל תיקון או עבודת אחזקה הכולל את שם נציג מכבי החתום על דוח השרות. סעיפי 

יפול )סוג הבדיקה( תקלות ושם נציג מכבי החתום על הדוח יכללו שם הסניף, מסד מכבי, מספר יצרן, מהות הט

 דוח השרות.

 לתקן כל תקלה במכשירים ללא הגבלה במספר. תקופת האחריות, מתחייב במסגרת  הספק 2.2

שתמש לצורכי י הספק .ולתחזוקת הציודככל הדרוש לתיקון  מתחייב להחזיק מלאי סביר של חלקי חילוף הספק  2.1

 , כל זאת ללא קשר לאופן בו תבחר מכבי לביצוע התחזוקה בתשלום.רייםהתיקון אך ורק בחלקי חילוף מקו

 הספק יצרף להסכם זה, במעמד חתימתו, את מחירון חלקי החילוף העיקריים של היצרן. 2.2

בכל חשבונית שתוגש בגין קריאת שירות, במידה ותופעל, לאחר תום תקופת האחריות, יצויין המחיר המלא,   :2.2

כנקוב בנספח א' להסכם זה, והמחיר לאחר הנחה למכבי. במידה  ממחירון היצרןאחוז ההנחה המיוחד למכבי 

ותחליט מכבי על השבחת )שדרוג( המכשירים )הוספת פונקציות, מכלולים וכו'(, מתחייבת החברה להעניק למכבי 

 הנחה ממחיר השדרוג במחירון החברה כנקוב בנספח א'.

הסכם הנחיית יצרן או צורך בהחלפת חלקים מסוימים, לאחר נשוא ה יםהספק מצהיר ומתחייב, כי אין במכשיר 2.22

בין אם מדובר בתקופת האחריות ובין אם מדובר  על חשבון הספק אתקופת זמן מסוימת. כל החלפה שתידרש תה

 בתקופת האחזקה בתשלום, למעט מקרים המצויינים במפורש בנספח א'.

 אחריות. הספק יספק מכשיר חדש בעת תקלה משביתה במסגרת תקופת ה 2.21

-::10, בימי ו' ובערבי חג בין השעות ::220 - ::10ה, בין השעות -בימים א ספקהידי -שירותי התחזוקה יינתנו על 2.23

לא תחויב בתוספת כל שהיא בעבור מכבי בשעות אלה, לא יסתיים טיפול בתקלה או השירות במידה וה .::230

 שעות שמעבר למפורט לעיל. 

שעות עבודה מקבלת  4באזור גוש דן )כולל ראשל"צ, ירושלים וחיפה( עד  זמן תגובה לקריאת שירות יהיה 2.24

שעות עבודה. קריאות השירות שיתקבלו עד שעה  6הקריאה במוקד השירות של הספק, באזורי הארץ האחרים עד 

  יענו באותו יום. ::2:0

 ראל.שלמעט שבתות וחגי י שעות מקבלת קריאת השירות, 14הספק מתחייב לתקן כל תקלה תוך  2.21

, מתחייב הספק לספק מכשיר חלופי ברמה זהה או דומה לזו  שעות 14במידה ותקלה במכשיר לא תתוקן בתוך  2.26

  של המכשיר המקולקל, ובאופן מיידי.

הספק מתחייב להחזיק בכל תקופת ההתקשרות צוות עובדי שירות ותחזוקה הבקיאים בתחזוקת המכשירים  2.22

פי הסכם -עלי הכישורים הנדרשים לצורך מילוי התחייבויות הספק עלמהדגם נשוא ההסכם, על כל רכיביהם, וב

 זה.

במידה ויגרם למכלול או ציוד נלווה נזק כתוצאה משימוש בלתי סביר, מתחייב הספק להחליף את המכלול במחיר  2.21

  הנקוב בנספח א'.
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הזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו שותף עסקי / משווק מורשה של החברות  2.22

_______________ ____________________________________ 

הספק מצהיר, כי הוא רשאי ומוסמך מטעם היצרנים הנ"ל ומסוגל לתת שירותי אחזקה שוטפת, שירותי תמיכה  :2.1

 וכן למכור ציוד מתוצרתם.  הבקשה להצעת מחירמקצועית וביקורות טכניות לציוד, לפי המפורט במסמכי 

ת יהיו בידיו כל האישורים  וההיתרים, הנדרשים על פי כל דין, הספק מצהיר כי משך כל תקופת ההתקשרו 2.12

 למכירת הציוד ומתן השרות.

הספק מתחייב, כי במידה ויפסיק להיות משווק מורשה / שותף עסקי  של אחד היצרנים או במידה ואלו ישללו  2.11

י רשאית להפסיק את ממנו, מכל סיבה שהיא, יודיע הזוכה למכבי מיד כשיוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכב

ההתקשרות עם הזוכה, והזוכה מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל 

 המידע הטכני הדרוש.

הספק מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות  עבודה בטוחות, בצוות עובדים  2.13

 מיומן ובציוד תקין.

שנים לפחות  2גל לספק שירותי אחזקה לציוד , לרבות אספקת חלקי חילוף משך הספק מתחייב להיות מסו 2.14

  .ממועד אספקתו למכבי

 

  דרישות בטיחות: 1.15

 

ההיבטים  ןעל הספק שעובדיו מועסקים בחצרות מכבי חלה חובה להדריך את עובדיו בעניי 2.11.2

עיסוקיו  הקשורים להגנה מפני סיכוני הבטיחות והבריאות הקיימים במקום בו הוא מבצע את

"תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת  -בהתאם ל –הנובעים משימוש בציוד או בחומרים 

 .2214 –מידע והדרכת עובדים(, התשמ"ד 

וכי  הספק ינקוט באמצעים הנדרשים כדי לוודא שההדרכה שניתנה לעובדים הובנה על ידם כראוי  2.11.1

 הם פועלים על פיה.

 העובדים שהשתתפו בהדרכה, מועד מתן ההדרכה, סוג ההדרכההספק ינהל רישום שיכלול0 שמות  2.11.3

 ושם המדריך.  2.11.4

הספק מתחייב לספק לעובדיו המועסקים בחצרות מכבי את כל ציוד מגן האישי הנדרש לצורך  2.11.1

 ביצוע עבודתם בצורה בטוחה ומוגנת.

 עובדי הספק ישתמשו בסולמות תקינים, יציבים ושעברו בדיקה בהתאם. 2.11.6

נעלי בטיחות עם סוליות למניעת החלקה והמיועדות להגן על הלובש בפני הספק יספק לעובדיו  2.11.2

 מכות חשמל.

על הספק לוודא שכלי העבודה החשמליים והמכניים שמשתמשים בהם עובדיו בחצרות מכבי  2.11.1

 תקינים, ונבדקו כראוי ובזמן.

צמדת , יעודי לה DRIVA PLUSהספק יתקין את מתקני התלייה בקירות גבס, באמצעות דיבל גבס  2.11.2

מ"מ, לעומס  :3לעובי חומר מוצמד מקסימלי  או ש"ע,  SPITמוצרי קצה לקירות גבס, תוצרת 

 .ק"ג 21מירבי מומלץ של דיבל בודד 

על הספק להעסיק בתפקיד זה אך ורק טכנאים מיומנים. עליהם להכיר את כל תקנות החשמל ואת  :2.11.2

 והמכשירים האלקטרוניים. הוראות היצרנים בנוגע לבטיחותם שלהם ושל המערכות, המעגלים

על הספק לוודא ולספק לעובדיו בחצרות מכבי את כל העזרים המכניים לשם הרמה והובלה של  2.11.22

 משאות כבדים.
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מכבי רשאית לבקש שיוצגו בפניה כל המסמכים הקשורים לעניין הבטיחות בעבודה ותקינות  2.11.21

 הציוד שבהם משתמשים עובדי הספק בחצרות מכבי.  

 
 

 :(1221התשס"ז  –עבודה בגובה" -"תקנות הבטיחות בעבודה)  עבודה בגובה
 

ומסוגלים    הקבלן מצהיר כי הוא ו/או עובדיו ו/או כל המועסקים מטעמו הוכשרו והם מוסמכים 2.11.23

לבצע את כל העבודות נשוא הסכם זה בתנאי העבודה הקיימים וכפי שיהיו בעת ביצועה, לרבות 

ועפ"י כל  2::1 -מפורט בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"זבעבודה בגובה כפי ה

 דין. 

הקבלן מתחייב לוודא בטרם ביצוע עבודה כלשהי, כי כל עובד שיבצע עבודה בגובה באתר ו/או  2.11.24

בדרכי הגישה אליו, יעמוד בכל התנאים הנדרשים בתקנות ובכלל זה, העובד יהא בגיר, יעבור 

רכה, יהא במצב שאינו מסכן אותו או את העובדים עימו כמפורט בטרם ביצוע העבודות הד

בתקנות הנ"ל וכן מתחייב הקבלן להעביר למזמין בטרם ביצוע העבודה תעודה ו/או אסמכתא 

הנדרשת עפ"י התקנות הנ"ל ועפ"י כל דין מטעם גורם מוסמך, ביחס לכל עובד ואשר לפיה, העובד 

 הוכשר והוסמך לבצע העבודה בגובה.

לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב לוודא בטרם ביצוע העבודה כי כל מי שיועסק בעבודה  מבלי 2.11.21

בגובה כאמור, יעשה זאת באמצעות מכשירים ו/או אביזרים ו/או כלי עבודה וציוד מתאימים 

,תקינים ובטוחים ובכלל זה באמצעות שימוש בסולמות קבועים בעלי תו תקן ישראלי המתאימים 

בוצעת וכן באמצעות פיגומים תקינים ו/או בימה הידראולית, בעלי אשור תקף לאופי העבודה המ

 של בודק מוסמך.

של   הקבלן יהא אחראי יחידי ובלעדי לכל דבר ועניין הקשור בעבודה בגובה לרבות לוודא קיומם 2.11.26

תנאי העבודה, הציוד המתאים והכשרת העובדים כאמור לעיל ומתחייב לפצות את המזמין בגין כל 

     .העלול להיגרם לונזק 

 
 ניהול מלאי .1

  

 . מחסור לשם מניעת מכל המוצרים שבנספח א' יםיחודש לי של אנימיחזיק מלאי מי הספק 1.2

 , באופן מיידי וללא כל דיחוי. במי מן המוצריםדווח למכבי על כל מחסור הצפוי י הספק 1.1

לופי כראות עיניה, והחברה המוצר/ים מספק ח את במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש 1.3

 תשפה את מכבי בגין פערי העלויות, אם יהיו. 

 אשר תוחזר על ידי מכבי. של מוצרים תשלום כל אריזה פגומהתוספת הספק יחליף באופן מיידי וללא  1.4

 

 החלפה והחזרת  מוצרים .2

 ר על ידי מכבי.אשר תוחז הספק יחליף באופן מיידי וללא תוספת תשלום כל אריזה פגומה ו/או מוצר תקול  2.2

ימים ממתקני מכבי, אלא אם כן  2של מוצר/ים יבצע זאת הספק על חשבונו, בתוך  recallהיה ויידרש הליך של  2.1

זיכוי לפי ערך הזמנת ישלח הספק  ,בגין סחורה שתוחזר ידי החוק או בדרישות משרד הבריאות.-יוגדר אחרת על

 ההחזרה שהוקמה )לפי שער הזמנת החזרה (.

רה הזכות להחזיר מוצרים לספק, בהתאם לשיקול דעתה. הספק ידאג לאסוף את המוצרים תוך שבוע למכבי שמו 2.3

 מקבלת הזמנת ההחזרה, ולהוציא זיכוי בהתאם
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 קנין רוחני זכויות .12
 

וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת המונעת ממנו  ציודמצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת ה הספק 2.:2

משום הפרת פטנט ו/או פגיעה כלשהי בזכויות של חברה  ציודלמכבי וכי אין באספקת ה ציודהלספק בכל דרך את 

 ו/או גוף לרבות אדם אחר כלשהו.

לשפות  הספק, מתחייב ציודידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי ב-היה ותתבע מכבי על 1.:2

 שכזו. כתוצאה מתביעה הלאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם ל

 
 מועסקי הספק .11

מכבי ייחשבו לכל ל הציוד ושירות התחזוקהמצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  הספק 22.2

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

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם. ריות לגבי , על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחבלעדי

 ,להם שייגרם לרכוש נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה 22.1

אספקת הציוד ו/או מתן שרות התחזוקה  בעת שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין

 למכבי.

, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי רשות מכביצות ו/או לשפות את מתחייב לפ ספקה 22.3

  רק זה.פמוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות 

 
 

 אנשי קשר .11
 

 .הספקעם  איש הקשר הישיר  להיות קובי עטייהאת  מכבי ממנה בזאת  21.2

 מכבי.עם  איש הקשר הישיר להיות  _______הספק ממנה בזאת את  _____ 21.1

 שם0 ___________________  טלפון0_________________________

 EMAIL    _______________________0סלולרי0_________________  

 
 הסבת הסכם .11
 

או את החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף  ,הספק איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, את זכויותיו על פי ההסכם
 אישור מראש ובכתב של מכבי.ל

 
 אחריות וביטוח .11

 
ממועד תחילת הסכם זה , ו/או על פי דין זה הסכםעל פי  נותן השירותיםמהתחייבות /או ומבלי לגרוע מאחריות  24.2

בחברת , ולערוך ולקיים על חשבונ נותן השירותים המוקדם, מתחייב לפי, או ממועד תחילת מתן השירותים

המסומן " אישור עריכת ביטוחיםהמפורטים ב"הביטוחים את  ,ביטוחים בישראל ביטוח מורשית כחוק לעריכת

"( ואת הביטוחים השירותים נותן ביטוחי עריכת אישור)להלן0 " ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו להסכם 'דנספח כ

פי -עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת  "(הביטוחים" ו/או "ביטוחי נותן השירותים" 0)להלן המפורטים להלן

 עד לתום תקופת ההתיישנות על פי דין. חבות מוצר ביטוח ולעניין  ההסכם

או  תחילת הסכם זה ממועד, לא יאוחר מכביללהמציא  נותן השירותיםמתחייב , מכביללא צורך בכל דרישה מצד  24.1

על ידי  , כשהוא חתום כדיןנותן השירותיםאישור עריכת ביטוחי את , המוקדם לפי, ממועד תחילת מתן השירותים

כשהוא חתום כדין  נותן השירותים , כי המצאת אישור עריכת ביטוחיומצהיר, כי ידוע ל נותן השירותים. המבטח
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, ואולם אי המצאתו לא תגרע והינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על יד על ידי המבטח

 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  נותן השירותיםמהתחייבויות 

, אישור עריכת מכבילהפקיד בידי  נותן השירותים, מתחייב נותן השירותיםמועד תום תקופת ביטוחי מיאוחר לא  24.3

למשך כל תקופת ההתקשרות על פי כך ונוספת  תקופת ביטוחבגין הארכת תוקפו ל נותן השירותים יביטוח

 עד לתום תקופת ההתיישנות על פי דין. חבות מוצרההסכם ולעניין ביטוח 

 הנזכרים בהסכם זה, באישור עריכת ביטוחי נותן השירותיםביטוחי מתחייב למלא אחר כל תנאי  שירותיםנותן ה 24.4

לשלם את דמי הביטוח א מתחייב, בין היתר, והו, נותן השירותיםוכל תנאי פוליסות ביטוחי  נותן השירותים

מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה תחודשנה  נותן השירותיםכי פוליסות ביטוחי  ,במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא

, לכל תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת חבות מוצרההתקשרות ולגבי ביטוח בתוקף במשך כל תקופת 

 . ההתיישנות, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים

או לגרוע בצורה כל שהיא ו/צמצם כדי ל נותן השירותיםכי אין בעריכת הביטוחים על ידי  ,בהקשר זה מובהר 24.1

 נותן השירותיםיהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את , ולא להסכם זהבהתאם  וו/או אחריות ויותוימהתחייב

  אחראי לו על פי הסכם זה. אשהובגין כל נזק ו/או מי מטעמה  מכבילפצות את לשפות ו/או  ומחובת

אישור לרבות את  יםלעריכת ביטוח נותן השירותיםבויות את התחיילבדוק  ת, אך לא חייבת,רשאיתהא  מכבי 24.6

מתחייב לבצע כל  נותן השירותיםוכאמור לעיל,  נותן השירותיםשיומצא על ידי נותן השירותים  יביטוחעריכת 

את הביטוחים נושא האישור על מנת להתאים  ושיידרשו/או התאמה ו/או הרחבה או תיקון ו/שינוי 

 .זה ו על פי הסכםלהתחייבויותי

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות  מכביכי זכויות  ,מצהיר ומתחייב נותן השירותים 24.2

נותן  יביטוחעריכת אישור הביטוחים נושא כל אחריות שהיא לגבי /או כל חובה ו האו מי מטעמו/ מכביעל 

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

אישורי  בדקונובין אם לאו, בין אם נדרש עריכת שינויים כמפורט לעיל וזאת בין אם  ,זה הסכםעל פי  השירותים

 ובין אם לאו.עריכת הביטוחים 

ת נה בבחינת דרישיה נותן השירותים מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחי 24.1

מצהיר  נותן השירותיםלפי הסכם זה.  וממלוא חבות נותן השירותים שאינה פוטרת אותומינימום המוטלת על 

ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות  מכביא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי וומאשר בזאת, כי ה

 חי שהוצא על ידו.אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוהאחריות האמורים ו/או כל טענה 

 רשאי יהא, השירותים נותן לביטוחי נוספים או/ו משלימים ביטוחים בעריכת צורך יש כי, השירותים נותן סבר 24.2

 נוסף ביטוח כל. אלה נוספים או/ו משלימים ביטוחים חשבונו על ולקיים לערוך דעתו שיקול פי על השירותים נותן

 נותן של מחדל או/ו למעשה אחריותה בגין מטעמה מי וא/ו מכבי את לשפות יורחב, כאמור משלים או/ו

 מבטח ויתור בדבר לרבות סעיף יכלול והביטוח( חבויות ביטוחי לעניין) צולבת אחריות לסעיף בכפוף השירותים

 בזדון לנזק שגרם אדם כלפי יחול לא שהוויתור ובלבד מטעמה מי או/ו מכבי כלפי תחלוף זכות על השירותים נותן

חלים גם על הביטוחים לאישור עריכת ביטוחים,  :1-2למען הסר ספק, סעיפים כלליים  (.הרכוש טוחיבי לעניין)

 המשלימים ו/או הנוספים.

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי מטעמה, בגין כל  ומצהיר כי לא תהיה ל נותן השירותים :24.2

ו/או מי  נותן השירותים ידישיובא על  ו/או רכוש וותנזק שייגרם לרכוש בבעלות נותן השירותים ו/או באחרי

בקשר ו/או במסגרת מתן  וו/או למי מטעמ נותן השירותיםו/או נזק אובדן תוצאתי שייגרם ל מכביל ומטעמ

א פוטר את וביטוח רכוש ו/או אובדן תוצאתי ובין אם לאו, וכי ה נותן השירותים ךהשירותים וזאת בין אם ער

נותן ערוך ימכל אחריות לנזק כאמור למעט לגבי אדם שגרם לנזק בזדון. במקרה בו  הו/או מי מטעמ מכבי

מתחייב כי הביטוחים יכללו סעיף מפורש על פיו המבטח  נותן השירותיםביטוחים כאמור בסעיף זה  השירותים

   בזדון. ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק  הו/או מי מטעמ מכבימוותר על זכות התחלוף כלפי 
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, נותן השירותים מתחייב, דין פי על או/ו זה הסכם פי על נותן השירותים התחייבויות או/ו מאחריות לגרוע מבלי 24.22

 לכלול אחראי יהא הוא, זה הסכם נשוא, השירותים מתן עם בקשר או/ו במסגרת משנה קבלני עם בהתקשרותו כי

 או/ו זה בהסכם המפורטים הביטוחים את ולקיים ךלערו יתחייבו המשנה קבלני לפיו סעיף ההתקשרות בהסכמי

 עם התקשרותם תקופת כל למשך וזאת, זה בהסכם כמפורט תנאיהם כל על, ההתקשרות ואופי העניין לפי, חלקם

 את לכלול נותן השירותים רשאי, לחלופין. זה בהסכם המוגדר פי על יותר מאוחרת לתקופה או נותן השירותים

נותן  ביטוחי עריכת באישור כמפורט ידו על הנערכים הביטוחים במסגרת המבוטח בשם המשנה קבלני

 פי על נותן השירותים אחריות או/ו מהתחייבויות לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין, ספק הסר למען. השירותים

 .ההסכם ו/או על פי דין

הידוע כביט או כל נוסח , לא יהיו נחותים מהנוסח נותן השירותיםמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  24.21

 .מקביל לו

 
 

 שמירת סודיות ופרסום  .15
 

הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר עם ביצוע  21.2

ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת 

 י תחילתה או לאחר סיומה.ההתקשרות, לפנ

-לחוק העונשין, התשל"ז 221הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  21.1

2222. 

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים לקבלת אישורה  21.3

 מראש ובכתב של מכבי.

 דרישות לסודיות: 15.1

 צהיר ומתחייב כדלקמן0הספק מ

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל מידע על ושל  04.7.0

מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע 

רת ביצוע התחייבויות ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסג

 (."המידע"פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן0 -על ספקה

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל אישור  21.4.1

 ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

ביל את הגישה למידע אך ורק לעובדי לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להג 21.4.3

, נותני שירותים והמועסקים על ידו ומטעמו ספקהמורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי ה ספקה

פי ההסכם יחתמו על כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי -לצורך ביצוע התחייבויותיו על

שמירת סודיות המפורטות ל ספק)בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות ה ספקה

ידי מכבי(. מובהר בזאת, -בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

ידי עובדיו ו/או הפועלים -יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על ספקלמען הסר ספק, כי ה

 מטעמו או עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על0 21.4.4

או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם ההתקשרות בהסכם זה שלא הספק ו/יה בידי מידע שה 21.4.4.2

 עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

 מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; 21.4.4.1
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 .ספקמידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של ה 21.4.4.3

הודיע למכבי ללא  ספקפי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד שה-פי דין או על-בה לגלותו עלמידע שחו 21.4.4.4

 דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

לא יהא רשאי  ספקכי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי ה 21.4.1

 לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו התחייבות כי  21.4.6

מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, ואשר גילויו לאחרים 

או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות 

 מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי. ספקידע בסודיות, וכי הלשמירת המ

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות האזרחיות  21.4.2

והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או מי מעובדיו מי מטעמו 

ותקנותיו, חוק  2212-לא רק( הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א יפר הוראות אלו, לרבות )אך

 , וכל דין רלבנטי נוסף.2226-זכויות החולה, התשנ"ו

 

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

 
 שונות .11
 

יה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק עשוי להיות הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תה 26.2
 חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לספק ממכבי.

 
 הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את השרות אינה בלעדית. 26.1

 
בית בלב אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, 0 לרבות, אך לא רקלכל התאגידים / חברות בקבוצת מכבי,  26.3

מכבי יזמות , מכבי מגןאגודת בע"מ, אחזקות  מכבי, מכבי טבעיו יקרן מכבעמותת , בע"מ , מכבידנטבע"מ
ההסכם הקבועים תנאי , ושאר המחיריםעל פי  את המוצרים מהספקשמורה הזכות לרכוש  אתה וכד'

 בהסכם זה. 
 

, תוך חודש מהודעת מכבי על רצונה בכך ולכל המסרים שמכבי B1Bלדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי   26.4
 תחליט להפעיל, זאת מול החברה אשר עובדת עם מכבי ובמימון הספק.

 
בליווי קובץ , לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית מרכזת 26.1

 במבנה שתגדיר מכבי.  ממוחשב,

 
כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על ידי צד למשנהו על  .הלןלכתובות הצדדים הן כמפורט  26.6

ימים מיום המשלוח,  3פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו נשלחה תוך 

 .בעת המסירה בפועל -ובמקרה בו נמסרה ביד 

 61211תל אביב,  12רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

                                                                                        רח'     הספק

 
 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים0 26.2

           מכבי0 26.2.2
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          הספק0 26.2.1

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 
 

 
 
 
 
 

                                                     _______________            _______________ 
 הספק   מכבי שרותי בריאות                                                                           

 
 _________ שם מלא של החותם0       

 
     חותמת0 
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 מחירון –נספח א 

 

 למלא בקובץ האקסל

 

 

 ון ואימות פרטיםעדכ -אישור קבלת ציוד במתקני מכבי  -נספח ב
 

 כלל הפרטים בטבלה זו ימולאו ויעודכנו ע"י נציג מכבי מקבל הציוד (2
נספח זה, לאחר שמולא ונחתם  ע"י נציג מכבי, יועבר ע"י הספק בצירוף חשבונית מקור ותעודת משלוח  (1

 מקורית וחתומה למחלקת רכש ציוד רפואי במטה מכבי.
לה, לאחר שמולאה ע"י נציג מכבי,  הינו תנאי לתשלום מבלי לגרוע מהאמור במסמך הרכישה, צירוף הטב (3

 עבור הטובין שסופקו.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תיאור 

 קום ימ

  ההתקנה

ציוד 

)מס"ד 

  מכבי(

 

תיאור 

 ציוד 

 

התאמה  

בין ת. 

משלוח 

 להזמנה 

האם  

סופקו 

ספרות 

כתובה, 

הנחיות 

 יצרן

והוראות 

 בטיחות

האם  

 בוצעה

הדרכה 

 מעשית 

עמידה  

  במפרט

מספר  

הזמנת 

 כש ר

 

 ספק 

 תאריך

שם  

ושם 

משפחה 

העובד 

שקיבל 

 הציוד 

 

 חתימה 
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 נספח ג'  
 

 למכשיר____________ שרותדוח 
 

 נתוני כותרת0
 

 תאריך0____________ ה0 ____________חבר שם הטכנאי0 ____________
 

  דגם0 ____________  יצרן0 ____________
 

  של המכשירSerial number ____________ 0 מס"ד מכבי0 ____________

 
 מחוז0 ____________ שם הסניף0 ____________

 
 

 0גוף הדוח
 
 

 פרוט הבדיקות והתיקונים שבוצעו והחלקים שהוחלפו במהלך התיקון
 _______________________________________________________________________0טיפול/

_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 ____חתימת הטכנאי0 ________

 
 אישור נציג הסניף0

 
 חתימה0 ____________  תפקיד0 ____________ שם0 ____________
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  אישור עריכת ביטוחי הספק -  'דח נספ

 

 תאריך0_____________ 

 לכבוד
 שלוביםו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים  מכבי שירותי בריאות

 "(מכבי" )להלן ביחד ולחוד0

 

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

"(  הספק)להלן0 "הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 
בהסכם עם  בקשרוכן כל השירותים הנלווים בקשר עם מתן שירותי _______________________ לרבות 

"( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ההסכם" -" ותיםהשירו)להלן בהתאמה0 " ספקשנערך ביניכם לבין ה

 "(.תקופת הביטוח)להלן0 "ת ביום _______ ומסתיימ
 

כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין  ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .2
מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק  , בגין:221 -)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

₪  :::,:::,6  נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של
במקרה  עובדיה ומנהליביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי הלתקופת ₪  :::,:::,:1 לאירוע ובסה"כ 

 .ספקהמי מעובדי  קבע כי נושאים בחובות מעביד כלפיוי

 __________________פוליסה מספר 

 

ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1
ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או 

לאירוע ₪   :::,:::,6 תן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות שלבמסגרת מ
את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי  שפותל הפוליסה תורחבביטוח. הובסה"כ לתקופת 

מיחידי  מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד
באחריות או מכבי רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש המבוטח. 

 .בפיקוח או בשליטת הספק

 __________________פוליסה מספר  .3

 

 

בקשר עם  , ררג, לרבות נזק בגין נזק גוף ו/או רכוש דין יעפ" הספקאחריותו של  כיסוי  -חבות מוצר טוחיב .4
בגבול "( המוצרים)להלן0" ו/או הבאים מטעמו הספק י"עמשווק, מסופק מטופל,  המיוצר, עקב מוצרו/או 

הפוליסה מורחבת לכסות גם נזק הנובע ישירות  טוח.הבילתקופת  כלתביעה ובסה" ₪ :::,:::,4של אחריות 
למקרים בהם  מתבצעת –לוונטי )ככל שרמעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה 

בשל מכבי ת לשפות אורחב מהביטוח כאמור   .בעיקר עבודה כגון הרכבה, התקנה ולא רק אספקת מוצרים(
נזקים שנגרמו בקשר עם ו/או להספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר למעשי ו/או מחדלי  האחריות

ו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי
רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק בקשר  תחולה. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת המבוטח

 במקרה .___________ההסכם, אך לא לפני החלה בטרם נחתם  זאתשבנדון, גם אם פעילות  השירותיםעם 
 ותביעות נזקים גילוי תקופת תחול בפוליסה כי מוסכם, כלשהי מסיבה יחודש אל או יבוטל בחברתנו שהביטוח
 הביטוח בתקופת שיארע אירוע וכל בחברתנו הביטוח תוקף פג וב מהמועד נוספים חודשים 6 למשך, מוארכת

 ההודעה נמסרה עליו כאירוע ועניין נושא לכל ייחשב, המוארכת הגילוי תקופת במהלך הודעה תימסר ושעליו
הגדרת המוצרים על פי הפוליסה מורחבת לכלול גם0 הדרכה, תמיכה מקצועית, . הביטוח תקופת מהלךב

 .שירותי תחזוקה, ועדכוני תוכנה )לפי העניין 

למקרה ולתקופת   ₪:::,::2של    ( בגבול אחריות   recallהשבת מוצרים )הביטוח מורחב לכלול כיסוי ל

 הבטוח. 

 __________________פוליסה מספר      

 

 

 כללי 

 לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  ספקה .1
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ו/או מי  מכביבביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .6
 .הו/או מי מטעמ מכביבדבר שיתוף ביטוחי  וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה המטעמ

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי ישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .2
 יום מראש. :3הודעה על כך בדואר רשום  מכבישניתנה ל

היו נחותים מהנוסח לא י)למעט בטוח אחריות מקצועית( , ספקמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות ה .1
 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו "ביט"הידוע כ

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

         

 בכבוד רב        

 ___________חברה לביטוח בע"מ

 י ____________________על יד

 )שם החותם ותפקידו(       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


