
 -מכבי שירותי בריאות  -
 

 "הבקשה"(-)להלן שרותי תחזוקה וכיול ,צנטריפוגותבקשה להצעת מחיר לאספקת  
 

 כללי .1

 24קטנות  צנטריפוגות ( מעונינת לקבל הצעות לאספקת"מכבי" -מכבי שירותי בריאות )להלן  1.1

  (, כמפורט בבקשה."המוצרים והשרותים" -)להלן וכיולשירותי תחזוקה  ,מקומות

 : לדוא"לשרון ויצמן הצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ולשלוח אל את ה 1.2

Waizman_sh@mac.org.il   06.201530.עד ליום. 

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

 עבור אבלואציה. יחידות  עד שתי חיוב,לספק, ללא  במידה הצורך, המציע מתחייב 1.4
 

איכות הצנטריפוגה, תחזוקה  ישוקללו מדדי איכות הכוללים בין היתר: הספק הצעתבבחירת  1.1

 נדרשת ברמת המפעיל, התרשמות כללית.

ציון המחיר יקבע על פי סך עלות הרכישה, אחזקה, כיול כולל כל החלפים אשר יש להחליפם 

 בשנה. 1%שנים מהוון ב  10משך בבאם מוגדר כך על ידי היצרן(  אקטים/ב)כולל רוטורים

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

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות בהתאם לשיקול דעתה  1.1

נה זו על מנת לבטל ו/או הבלעדי עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת הזמ

לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו לרבות מימוש אופציות ככל שהן 

 קיימות.

ימים מקבלת הודעה על  1על ההסכם המצורף לבקשה תוך  וםתתקשר מכבי, יחת ועמהספק  1.1

רד מהסכם פנ.  מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי ורצונה של מכבי להתקשר עמ

  ההתקשרות שייחתם.

 להצעת המחיר יש לצרף : 1.1

 .פרוספקטים ונתונים טכניים של היצרן 

  אישורי אמ"ר וכן אישוריCE  או  FDA.בתוקף 

  .רשימת לקוחות גדולים המשתמשים בצנטריפוגה, כולל אנשי קשר וטלפונים 

 .התייחסות  התייחסות המציע לדרישות המפרט וכל נושא רלוונטי אחר לפי שיקולו

 זו תהווה חלק בלתי נפרד מהצעת המציע.
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  המפרט המבוקש: .2

 מפרט
 כל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות אלא אם צוין אחרת

 

  פוגה רגילהיצנטר פרמטרים

 גודל המבחנות
13*100  
 13*75 
16*100 

  24  כמות המבחנות

RPM  מהירות הסיבוב הנדרשת תהיה לפחותRPM 3000   

 SWINGING-נשלף ומסתובב  סוג הרוטור

 BIOHAZARDסוג הבקטים כולל 
כולל מכסה לבקט העומד בדרישות  נשלפים

 ביוהזארד

 ליאדיגיט תכנות

 נדרש צג מהירות הסיבוב

 
, BIOHAZARDבמידה ובצנטריפוגה המוצעת יש שינוי בכמות המבחנות עקב שימוש בבקטים הכוללים 

 הזכות לקבל את ההצעה.מכבי שומרת לעצמה את 

 
 :שירותי אחזקה שוטפת 

 השירות בתקופת האחריות ובתקופת התחזוקה בתשלום יכלול:
  ,תיקון ו/או החלפה של חלקים פגומים 

  ,)תיקוני שבר )כתוצאה משימוש סביר 

  ,טיפולים מונעים על פי הנחיות יצרן שיתואמו בצורה מרוכזת בכל מחוז 

  הצנטריפוגות במצב תקין או לשם השבתן לתפעול תקין או אספקת חלפים הדרושים לשמירת

 לשם עמידה בהנחיות יצרן, 

  ,ביקורות טכניות במידת הצורך 

 ביצוע טיפול שנתי כולל כיול מהירות.  

  דבקות שמישות וכיול על כל מכשירמהדבקת , 

 בדואר אלקטרוני  אספקת תעודת כיול תוך שבוע מתאריך ביצוע הכיול 

כל העבודות, החומרים והחלקים הדרושים לשם ביצוע התחזוקה, הכול כמפורט  השירות כולל את 
 כנספח ב.בהסכם המצ"ב 
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 מענה טכני  .3

 )ניתן לשכפל עבור יותר מצנטריפוגה אחת( 
 שם הדגם:   _____________________

 
 
 

  פוגה רגילהיצנטר פרמטרים
 התייחסות המציע

 

 גודל המבחנות
13*100  
 13*75 
16*100 

 

 כמות המבחנות
 

24 

 

RPM 
מהירות הסיבוב הנדרשת תהיה 

   RPM 3000לפחות 

 

 SWINGING-נשלף ומסתובב  סוג הרוטור
 

סוג הבקטים כולל 
BIOHAZARD 

כולל מכסה לבקט העומד  נשלפים
 בדרישות ביוהזארד

 

 ליאדיגיט תכנות
 

 נדרש צג מהירות הסיבוב
 

 

  כמויות נדרשותאומדן  .4

 :  2015לשנת  
 

 צנטריפוגות 1 
 

  
  :1620לשנת  

 
 צנטריפוגות 1 
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 )מהווה את נספח א' להסכם(:  טופס ההצעה: .1

 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  1.1

 .        יצרן:  1.2

 .                                                                                         שם המוצר:  1.1

 .                                                                                                         דגם:  1.4

 _________________________________________ . ארץ ייצור 1.1

 לקוחות מרכזיים למוצר: 1.1

 

ותק במכירת  חברה

 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

    

    

    

 

  

 מחיר הצנטריפוגה: 1.1

  מקומות 24צנטריפוגה  

  )לפני מע"מ( מחיר לצנטריפוגה

  מטבע ההצעה

תקופת אחריות ותחזוקה ללא 
  (תשלום נוסף )שנתיים לפחות

 בש"חעלות תחזוקה שנתית 
לפני מע"מ לצנטריפוגה, בתום 

 תקופת האחריות
 

 
הנחיות יצרן בדבר החלפת חלק שאינה 

 כלולה באחריות / תחזוקה בתשלום
 ( /באקטים)לדוגמא רוטור

מספר שנים  סוג החלק
להחלפה ממועד 

 ההתקנה

עלות החלק 
 להחלפה

 לרבות עבודה

 מטבע

     

     

     

 החלפה.במידה ואין הנחיית יצרן כאמור, נא לציין במפורש בטבלה כי אין חלקים הדורשים 
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 :לא לשקלול –הנחה לחלפים   1.1

 .   אחוז הנחה לחלפים ממחירון היצרן יהיה: 

 רלוונטי בתום תקופת האחריות באם מכבי לא תרכוש מהספק הסכם תחזוקה שנתי.
 

 לא ישולם כל תשלום מעבר לתשלום המצויין במפורש בהצעה. -למען הסר ספק
 
 

 הערות: .1

 וי בכמות המבחנות עקב שימוש בבקטים הכוללים במידה ובצנטריפוגה המוצעת יש שינ

BIOHAZARD.מכבי שומרת לעצמה את הזכות לקבל את ההצעה , 

  באם הצנטריפוגה המוצעת מחליפה צנטריפוגה קיימת, פינוי הצנטריפוגה הקיימת יהיה על

 . הספקחשבונו ובאחריותו של 

 ן או לכמות כלשהיאאומדן הכמות הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומד. 

  לא יבוצע תשלום מראש בגין תקופת האחזקה, אלא כנגד חשבונית לאחר ביצוע הטיפול בכל

 צנטריפוגה.

  תשלום בגין החלק הדורש החלפה לאחר תקופה, באם נדרש על פי הוראות היצרן, ישולם במועד

 ההחלפה הנדרש.

 רכוש את הדגם החדש במקומו במידה ודגם מוצע יפסיק להיות משווק, למכבי תהיה הזכות ל

 באותם תנאים. למען הסר ספק, כל דגם חדש שיוצע יעמוד בתנאי המפרט.

 מחירים אינם כוללים מע"מ.ה 

  יין / ליש"ט.אירו /$/ניתן להציע הצעות בש"ח / 

 ימים. 90 -תוקף ההצעה 
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 : ________תאריך 

 
  הסכם

 
 

 (."הספק" :להלן) ח.פ. __________                               לבין ("מכבי" :להלן)בין מכבי שרותי בריאות 
 
 ההסכם תקופת .1

 
 , צנטריפוגות, שירותי תחזוקה וכיוללגבי רכישת  ספקההתקשרות עם ה .1.1

ו/או  "ההסכם"תקופת , שתחילתה ביום ________ )להלן: שנהתהא לתקופה של 
 (. "תקופת ההתקשרות"

תקופות נוספות בנות  שתילהאריך את תקופת ההתקשרות בלמכבי שמורה האופציה  .1.2
והכל תוך שמירה על כל יתר הוראות  עם מכבי, כל אחת, בתנאים זהים או מיטיבים שנה

 (."תקופות האופציה")להלן:  . תנאים מיטיבים כפופים להסכמת הספקותנאי ההסכם

 מכבילעיל,  1.2 -ו Error! Reference source not found.1.1אף האמור בסעיפים  על .1.1
, מסויימים/מוצרים לשירותים ביחס או כולו, זה הסכם להביא, עת בכל, רשאית תהא

 לספק כך על שהודיעה ובלבד, שהיא סיבה ומכל הבלעדי דעתה שיקולפי -עללסיומו, 
 .מראש יום  90 לפחות בכתב

 
 

 התמורה .2
 

 נספח א' -מורה כאמור בהצעת המחיר  צנטריפוגות תשלם מכבי לספק תהבגין אספקת  2.1
 להסכם.

למען הסר ספק, התמורה עבור הצנטריפוגות כוללת את יבוא הצנטריפוגות, הובלתן, 

ביטוח ההובלה עד התקנת הצנטריפוגות, התקנת הצנטריפוגות במתקני מכבי, הדרכה 
 בתקופת האחריות.וכיול ושירותי תחזוקה שוטפת 

 
התמורה בשקלים תחושב על פי שער החליפין הידוע במועד  –מחירים הנקובים במט"ח  2.2

 ההזמנה.
 
 תנאי תשלום .3
 

)שישים ושישה(  11יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  בגין רכישת הצנטריפוגות  התשלום 1.1
ותאושר  הספקידי -פי חשבונית שתוגש על-, עלההתקנהממועד יום(  11יום )תום חודש + 

 ידי נציג מכבי.-על

ם בגין שרות התחזוקה, בתקופת התחזוקה בתשלום, יבוצע בתנאים של שוטף+ התשלו 
  ממועד ביצוע הטיפול והכיול בפועל בגין כל צנטריפוגה.  11

 
מצ"ב  -הגשת החשבונית לאגף הרכש במכבי תלווה בטופס אותו ימלא מקבל הציוד 1.2

יון שם מלא ידי המקבל בצ-להסכם ובתעודות משלוח מקוריות חתומות על כנספח ב'
 וברור של המקבל, תאריך קבלה וחתימה. 

 
בוריים )אכיפת ניהול חשבונות( יאישור עפ"י חוק עסקאות גופים צהספק יציג בפני מכבי  1.1

 או מע"מהמעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק  1911 – תשל"ו  



7 
 

וכן נוהג לדווח על  ומה על הכנסותינוהג לדווח לפקיד השו הואפטור מניהול זה, על כי   
 בהתאם לחוק. למע"מ ועסקאותי  

 
 אספקה והתקנת הצנטריפוגות .4
 

בפריסה ארצית מתקני מכבי ברחבי הארץ ל  ואת השרות הצנטריפוגותיספק את  הספק  4.1
 לרבות יהודה ושומרון ורמת הגולן.

בהזמנה  ספקי למכבי, כפי שתמסור מכב ילאתר צנטריפוגותיספק את ה ספקה 4.2
מתחייב לספק, להרכיב, להתקין, להוביל, לחבר כל  ספקבכתב/פקס/הזמנה ממוחשבת. ה

לכל מקורות האנרגיה הנדרשים לצורך הפעלתה התקינה ולמסור אותה  צנטריפוגה
 למכבי במצב פעולה מקובל ותקין.

 במכבי על תעודת משלוח. תעודת משלוח חתומהצנטריפוגה יחתים את מקבל ה ספקה 4.1
 צנטריפוגהקרי אישור כי ה –על ידי מנהל האתר או מי מטעמו, תהווה אישור ל"מסירה" 

נתקבלה, הופעלה באופן תקין והמשתמשים בה קיבלו הדרכה מתאימה לשימוש בה, 
 לשביעות רצונם.

יעביר למכבי, מיד לאחר חתימת ההסכם, את כל הדרישות והסידורים הנוגעים  ספקה 4.4
י מכבי, לרבות דרישות לאספקת חשמל, סידורים פיזיים באתר צנטריפוגותלהצבת ה

וכו'. באחריותה של מכבי לבצע את הסידורים והדרישות  צנטריפוגותהנוגעים להצבת ה
 הנ"ל ועל חשבונה.

בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי מראש, בכפוף לכך  צנטריפוגותיספק את ה ספקה 4.1
פי הנחיות -ועל ספקאום עם השמכבי תקצה מקום מתאים ואת התשתיות הנדרשות בתי

 .ספקידי ה-היצרן, כפי שתימסרנה על

 ימים ממועד הזמנת מכבי. 120 -יאוחר מיסופקו לידי מכבי לא  צנטריפוגותה 4.1

לאתרי מכבי כשהן חדשות וכוללות את כל החלקים  צנטריפוגותיספק את ה ספקה 4.1
מלא ספר שירות טכני  , כוללהנדרשים להפעלתן המלאה והתקינה והאביזרים

(SERVICE MANUAL). 

( SERVICE MANUALעותק נוסף של ספר שירות טכני מלא ) ספקבנוסף, יספק ה 4.1
 למהנדס ציוד רפואי במטה מכבי.

 הספק מתחייב כי הצנטריפוגות יסופקו עם תקע ישראלי תקני בלבד. 4.9

שתסופק מדבקה עם מועד סיום תקופת האחריות וטלפון כל צנטריפוגה הספק ידביק על  4.10
 רות.מרכז ש

 

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

 

 
 הדרכה ותמיכה מקצועית .5
 

הספק ידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את הצנטריפוגות בשימוש בצנטריפוגות,  1.1

דרכה תנתן במתקן מכבי בו בהפעלתן ובתחזוקתן ברמת המפעיל, לפי הנחיות היצרן. הה
תוצב כל צנטריפוגה מיד לאחר התקנתה ותמשך עד אשר יוטמע השימוש בצנטריפוגה, 

כן, מתחייב הספק לקיים הדרכה מרוכזת למשתמשי -לשביעות רצון מנהל המתקן. כמו
 הצנטריפוגות כפי שיתואם עם מכבי.

קת ותיקון למכבי תהיה הזכות לקבל הדרכות והסמכות ברמת איש שרות לאחז 
 הצנטריפוגות לצורך טיפול בצנטריפוגות מכבי בלבד.
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הספק יספק עם כל צנטריפוגה ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן,  1.2
 הוראות בטיחות וכן תמצית הוראות הפעלה ואחזקה בעברית.  

 
ה בהן הספק יתן תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת הצנטריפוגות ובשיטות העבוד 1.1

 למשתמשים, לפי הצורך או לפי פניה של מכבי.
  

 אחריות ושירות תחזוקה .1
 

 אחזקת ציוד רפואי בהתאם לחוק הבריאות. 1.1

תקופת לכל צנטריפוגה בהתאם להצעתו הסופית. מתחייב לתקופת אחריות  הספק 1.2
 (. "תקופת האחריות"האחריות תחל ממועד המסירה )להלן: 

, על כל צנטריפוגההתקינה של כל  היה אחראי לפעולתיה הספקבמהלך תקופת האחריות  1.1
 . כיול, שירותי תחזוקה וללא תשלום נוסףרכיביה, ויספק, 

שירותי תחזוקה  הספקשמורה למכבי האופציה לרכוש מתקופת האחריות, בתום  1.4
מכבי תפעל  .("תקופת התחזוקה בתשלום"הלן: ל) בהתאם להצעתו במכרז. בתשלום
 תקופת תחזוקה בתשלום. יום לפני כל 10להודיע 

ות ובתקופת התחזוקה בתשלום יכלול שירותי תחזוקה וכיול השירות בתקופת האחרי 1.1
 כמפורט להלן:

תיקון ו/או החלפה של חלקים פגומים, תיקוני שבר )כתוצאה משימוש סביר(, טיפולים 
מונעים שיתואמו בצורה מרוכזת בכל מחוז, אספקת חלפים הדרושים לשמירת 

ת במצב תקין או לשם השבתן לתפעול תקין או לשם עמידה בהנחיות יצרן, הצנטריפוגו
גות ולכלל הצנטריפביצוע טיפול שנתי כולל כיול מהירות ביקורות טכניות במידת הצורך, 

, דבקות שמישות וכיול על כל מכשירמוטמפרטורה לצנטריפוגות מקוררות, הדבקת 
.  השירות כולל את כל העבודות, לאספקת תעודת כיול תוך שבוע מתאריך ביצוע הכיו

לא ציין במפורש  הספקבאם  החומרים והחלקים הדרושים לשם ביצוע התחזוקה.
בהצעתו רכיב / עבודה שאינם כלולים במסגרת האחריות / תחזוקה בתשלום לרבות 

העיתוי הנדרש להחלפתם , הם יכללו במסגרת האחריות/ שרות בתשלום ללא עלות 
 נוספת.

 

תחזוקה בתשלום, בדיקה של הציוד הן בתקופת הואחריות הבתקופת הן , יבצע הספק 1.1

כולל דו"ח שירות והדבקת  ,להוראות יצרן או לפחות אחת לשנה ואחזקתו בהתאם

מדבקה על המכשיר כי המכשיר נבדק בתאריך ונמצא תקין וכן תאריך הבדיקה הבאה. 

 על כל דו"ח שירות תהיה חתימה ותאריך של נציג מכבי .

 

תוכנית טיפולי אחזקה וכיולים  למנהלי המעבדות המחוזיים  במכבי  יעביר הספק 1.1

 שנתית הכוללת את שם הסניף, מסד מכבי, מסד ציוד יצרן, ותאריך מתוכנן לביצוע.

נספח הוראות אחזקה המפרט את יעביר לידי מחלקת האחזקה במכבי את  הספק 1.1

 הספקכמו כן, יספק  צרן.בהתאם להוראות הי הספקע"י לצנטריפוגות הטיפול שיבוצע 

לידי למטה   Service Manual ,הוראות הפעלה ואחזקה בעברית , ספרות יצרן באנגלית

 במכבי. מהנדס ציוד רפואי

ינהל מעקב אחר התיקונים והטיפולים של כל אחד מהמכשירים, כולל את תיאור  הספק 1.9

ו עבודת אחזקה הפעילות ויגיש למכבי בסוף כל רבעון דוחות מפורטים על כל תיקון א

הכולל את שם נציג מכבי החתום על דוח השרות. סעיפי הדוח יכללו שם הסניף, מסד 

מכבי, מספר יצרן, מהות הטיפול)סוג הבדיקה( תקלות ושם נציג מכבי החתום על דוח 

 .להסכם כנספח השרות. נוסח דו"ח הטיפול מצ"ב 
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פי המלצת -ריים עלמתחייב להחזיק ברשותו מלאי חלקים וחלקי חילוף מקו הספק 1.10

וזאת לתקופה של שבע שנים לפחות , היצרן, ככל הדרוש לתיקון ולתחזוקת הצנטריפוגה

בשימוש מכבי. כמו כן, מתחייב  צנטריפוגותוכל עוד ה צנטריפוגהממועד המסירה של כל 

 ת.צנטריפוגולהעסיק לפחות שני אנשי שירות לתחזוקת ה הספק

 -, )להלן 11:00 - 1:00ה, בין השעות -בימים א הספקידי -שירותי התחזוקה יינתנו על 1.11

בשעות אלה, לא יסתיים טיפול בתקלה או השירות מידה והב(. "הספק"שעות פעילות 

 לא תחויב בתוספת כל שהיא בעבור שעות שמעבר למפורט לעיל. מכבי 

 הספק .הספקבכל שעות פעילות  הספקקריאות שירות ודיווח על תקלות יתקבלו אצל  1.12

שות מכבי מספר טלפון של מחלקת שרות לקבלת קריאות שירות ודיווח על יעמיד לר

 .הספקתקלות,  מעבר לשעות הפעילות הרגילות של 

 4זמן תגובה לקריאת שירות יהיה באזור גוש דן )כולל ראשל"צ, ירושלים וחיפה( עד  1.11

 1שעות עבודה מקבלת הקריאה במוקד השירות של הספק, באזורי הארץ האחרים עד 

 יענו באותו יום. 10:00עבודה. קריאות השירות שיתקבלו עד שעה  שעות

למעט שבתות וחגי  שעות מקבלת קריאת השירות, 24מתחייב לתקן כל תקלה תוך  הספק 1.14

לספק  הספקשעות, מתחייב  41ראל. במידה ותקלה בצנטריפוגה לא תתוקן בתוך יש

 קולקלת, ובאופן מיידי.צנטריפוגה חלופית ברמה זהה או דומה לזו של הצנטריפוגה המ

מתחייב להחזיק בכל תקופת ההתקשרות צוות עובדי שירות ותחזוקה הבקיאים  הספק 1.11

בצנטריפוגות מהדגם נשוא ההסכם, על כל רכיביהן, ובעלי הכישורים הנדרשים לצורך 

 פי הסכם זה.-על הספקמילוי התחייבויות 

 -יקות תקופתיות בהתאם להוראות יצרןאנשי שרות לאחזקה מתוכננת ובד 2הדרכות ל  1.11

 ידריך את נציג מכבי או ספק מטעמה המבצע אחזקה בהסכם ללא עלות נוספת. הספק

 

 ל אחזקתה .ללספק אותה כו הספקיחידת אל פסק באחריות  תבאם נדרש 1.11

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

 .ההסכם

 
 
 מועסקי הספק .1
 

מכבי הצנטריפוגות להספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  1.1
ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין 

, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות באופן בלעדי או בעקיפין, ויועסקו על ידו
 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם. לגבי 

 

 או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה 1.2

 שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם שייגרם לרכוש נזק

 אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי. בעת
 

, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם מכביות ו/או לשפות את מתחייב לפצ ספקה 1.1
יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות 

  פרק זה.
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 הסבת הסכם .1
או את החובות הנובעות  ,הספק איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, את זכויותיו על פי ההסכם

 כפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.ממנו, אלא ב
 
 וביטוח אחריות .9

יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו  הספק 9.1
למכבי ו/או למי מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם 

  . אספקת הצנטריפוגות ותחזוקתן, כמפורט ומוגדר בהסכם זה
 

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הוצאה,  הספק 9.2
)לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש כנגד מי מהם(, שייגרמו להם כתוצאה 

ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי הסכם זה או על פי   הספקמאירוע שהינו באחריותו של 

 כל דין.
 

פי כל דין, ממועד -פי הסכם זה ו/או על-על הספקע מאחריות ומהתחייבות מבלי לגרו 9.1
לערוך  הספקתחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב 

מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את  ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח
ומהווה זה פח להסכם הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנס

וזאת למשך כל  (,"הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הספק" :חלק בלתי נפרד הימנו )להלן
פי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר -תקופת ההתקשרות על

למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, 
 נים מתום תקופת ההתקשרות.ש (שלוש) 1-אך לא פחות מ

מובהר, כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח, וניתן להמירם לסכומים בדולר 
ארה"ב, בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת 

 .ההסכם

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין  הספק 9.4
לם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי היתר, לש

תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על  הספק
פי ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. 

ת העצמיות הנקובים בביטוחי יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויו הספקיודגש, כי 
 .הספק

 אחד יוםמכבי, לא יאוחר מלהמציא ל הספקמתחייב  מכבי,ללא צורך בכל דרישה מצד  9.1
כאמור לעיל בהתאם  הספקאישור בדבר עריכת ביטוחי  ,הסכם זה לפני מועד חתימת

מצהיר, כי  הספקלנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. 
ו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו ידוע ל

תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע 
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-על הספקמהתחייבויותיו של 

או לגרוע  כדי לצמצם הספקידי -כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על בהקשר זה מובהר, 9.1
בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי 

בגין כל נזק או מי מטעמה ו/מכבי מחובתו לשפות ו/או לפצות את  הספקלשחרר את 
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-אחראי לו על הספקש

י הסכם זה, תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפ הספקככל שתקופת ביטוחי  9.1
לעיל בגין   9.1 אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף מכבילהפקיד בידי  הספקמתחייב 

 פי ההסכם.-קופת ההתקשרות עלהארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל ת

להתאימם לערך הנקוב הספק היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על כי  ,מובהר
 עריכת הביטוח. בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום חידוש
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ו/או  9.1כנדרש בסעיפים  הספקידי -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 9.1
, בין היתר, בעיכוב כל מכבילעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את  9.1

 לפי הסכם זה. זוכהתשלום המגיע ל

תרופות(, לפי חוק החוזים )כבי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למ
 .1910-התשל"א

ידי -אישור עריכת הביטוחים שיומצא על , לבדוק אתת, אך לא חייבתהא רשאימכבי ת 9.9
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה  כאמור לעיל, והספק הספק

. זה 9סעיף פי -נשוא האישור להתחייבויותיו עלשיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים 
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט מכבי כי זכויות  ,היר ומתחייבמצ הספק

כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים מכבי ו/או מי מטעמה לעיל אינן מטילות על 
א אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי ונש

פי כל דין, וזאת בין -פי הסכם זה ו/או על-על הספקלגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 
אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת 

 הביטוחים ובין אם לאו.

ידי -נם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלעל פיו הי ,יכללו תנאי מפורש הספקביטוחי  9.10
. כמו כן, מכבישיתוף ביטוחי  , וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדברמכבי

אלא אם תימסר הודעה בכתב  ,יתחייב המבטח שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה
 יום מראש.)שלושים(  10לפחות מכבי בדואר רשום לידי 

, לרבות הספקלפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על  ,יכללו סעיף הספקביטוחי  9.11
, לא יפגעו ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסותאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה 

 לקבלת שיפוי. מכבי של בזכויותיה 

, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או הספקמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  9.12
או הנובע מנזק לרכושו, ו/מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו תביעה כנגד 

מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול טעמה מכבי ו/או מי מוהוא פוטר את 
כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות  ,לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הספק מתחייב

)אך מכבי ומי מטעמה תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי , נזק תוצאתי(
פי -זכויותיו על מתחייב לפעול למיצוי , והספקלמעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון(

 הפוליסות.

מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים  הספק 9.11
נשוא חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה 

זה, על כל תנאיהם, וזאת  9יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף 
פי המוגדר בסעיף -או לתקופה מאוחרת יותר על הספקת התקשרותם עם למשך כל תקופ

בשם המבוטח בביטוחים אשר  לכלול את קבלני המשנה הספקזה. לחלופין, רשאי  9
 התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

לא  ,, למעט ביטוח אחריות מקצועיתהספקמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  9.14
יט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר יהיו נחותים מהנוסח הידוע כב

 שיחליף אותם.

 
 סודיות .10

 

הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה  10.1
בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב 

 פת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר סיומה.ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקו

לחוק  111הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  10.2

 .1911-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה,  10.1

 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.
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 אנשי קשר .11

 .הספקעם  להיות איש הקשר הישיר  ___________מכבי ממנה בזאת את  __ 11.1
 מכבי.עם  להיות איש הקשר הישיר  _______ספק ממנה בזאת את  _____ה 11.2

 שם: ___________________  טלפון:_________________________
 _____    :__________________EMAILסלולרי:_________________  

 
 
 

 שונות .12

 

הספק מצהיר כי לנשוא ההסכם אישור אמ"ר תקף וכי הוא מתחייב לקיומו משך כל תקופת  12.1
 ההסכם ותקופות ההארכה באם יהיו. 

 
עשוי להיות חב  הספקהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ש 12.2

 אחרת, מכל סכום שיגיע לזוכה ממכבי. ו מהתקשרות לה מתוך ההתקשרות נשוא ההסכם א

 
הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את השרות אינה  12.1

 בלעדית.
 

הספק מתחייב, כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו, מכל סיבה שהיא,  12.4
כשיוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את ההתקשרות יודיע הספק למכבי מיד 

עם הספק, והספק מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל 
 המידע הטכני הדרוש.

 

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על ידי צד  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  12.1
ימים  1י הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו נשלחה תוך למשנהו על פ

 .בעת המסירה בפועל -מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד 

 11121תל אביב,  21רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

        רח'  -                              הספק

 

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 12.1
        מכבי:   

        הספק:            

 

 
 : ולראיה  באו  הצדדים  על  החתום

 
 
 
 
 

            
 הספק                           מכבי שירותי בריאות           
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    שם מלא של החותם:       

 

     חותמת: 

 נספח ב'
 
 

 עדכון ואימות פרטים -אישור קבלת הציוד במתקני מכבי 
 
 כלל הפרטים בטבלה זו ימולאו ויעודכנו ע"י נציג מכבי מקבל הציוד. (1
נספח זה, לאחר שמולא ונחתם  ע"י נציג מכבי, יועבר ע"י הספק בצירוף חשבונית מקור ותעודת  ( 2

 משלוח מקורית למחלקת רכש ציוד רפואי במטה מכבי.
 ום עבור הטובין שסופקו.ידי מקבל הציוד, הינו תנאי לתשל-צירוף מסמך זה, חתום על (1

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 תיאור 
 קום ימ

 פונקציונלי
  

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 
 רכש 

 
 ספק 

שם  
ושם 

משפחה 
העובד 
שקיבל 
  הציוד

 
 חתימה 
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 להסכםנספח 
 
 
 

 
 
 

 דוח תיקון למכשיר____________
 

 נתוני כותרת:
 

 תאריך:____________ חברה: ____________ שם הטכנאי: ____________
 

  דגם: ____________  : ____________יצרן
 

  של המכשיר: ____________ Serial number מס"ד מכבי: ____________
 

 מחוז: ____________ שם הסניף: ____________
 

 :גוף הדוח
 
 

    פרוט הבדיקות והתיקונים שבוצעו והחלקים שהוחלפו במהלך התיקון: 
            
            
            
            
  

 
 

 חתימת הטכנאי: ____________
 
 
 

 אישור נציג הסניף:
 

 חתימה: ____________  תפקיד: ____________ שם: ____________
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  להסכםנספח                                                                                                                                                
 לכבוד

 מכבי שירותי בריאות
 אביב-תל 21מרח' המרד 

 "(מכבי)להלן: "
 ביטוחיםאישור עריכת  הנדון:

 
הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ )להלן: 

_____________ וכן כל השירותים הנלווים "(  לרבות בקשר עם מתן שירותי __________הספק"
"( וזאת לתקופה ההסכם" -" והשירותיםעם בהסכם שנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: " בקשר

 "(.תקופת הביטוחהמתחילה ביום _______ ומסתיימת ביום _______ )להלן: "

 
ומטעמו על פי פקודת ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו  -ביטוח חבות מעבידים .1

, בגין מוות ו/או נזק 1910 -הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול 

וח. הביטוח יורחב לשפות לתקופת הביט₪  20,000,000לאירוע ובסה"כ  ₪  1,000,000אחריות של  
 את מכבי עובדיה ומנהלי במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הספק.

 __________________פוליסה מספר 

 
ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

ושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל שייגרמו לגופו ו/או לרכ
מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות 

לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הפוליסה תורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה ₪   4,000,000של 

ספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח למעשי ו/או מחדלי ה
 .כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי

 __________________פוליסה מספר 

 
נזק גוף ו/או רכוש, לרבות נזק גרר,  כיסוי אחריותו של הספק עפ"י דין בגין   -ביטוח חבות מוצר .1

בקשר עם ו/או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י הספק ו/או הבאים מטעמו 
לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הפוליסה ₪    4,000,000"( בגבול אחריות של המוצרים)להלן:"

ה "מוצר" כהגדרתו.  מורחבת לכסות גם נזק הנובע ישירות מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינ
הביטוח כאמור מורחב לשפות את מכבי בשל אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או בשל אחריות 
אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות 

יטוח המפורט לעיל צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בב
הפוליסה תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק בקשר עם השירותים שבנדון, 

גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני ___________. במקרה שהביטוח 
ותביעות בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים 

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת  1מוארכת, למשך 
הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו 

ם: נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. הגדרת המוצרים על פי הפוליסה מורחבת לכלול ג
 הדרכה, תמיכה מקצועית, שירותי תחזוקה, ועדכוני תוכנה ).

למקרה   ש"ח 100,000( בגבול אחריות של recallהביטוח מורחב לכלול כיסוי להשבת מוצרים )
 ולתקופת הבטוח. 
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 __________________פוליסה מספר 

 

 

 כללי
ת הנקובות בפוליסות הביטוח הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיו .4

 המפורטות לעיל. 

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו/או  .1
 מי מטעמה וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי מטעמה.

או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/ .1
 יום מראש. 10הביטוח מבלי שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

יהיו נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט" במהדורתו  אל מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק .1
 הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

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

         

 

 בכבוד רב

 

 _____________________חברה לביטוח בע"מ

 

 על ידי ______________________________

 )שם החותם ותפקידו(

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


