
   
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 

 

 
 ("הבקשה" –)להלן  מעטפותבקשה להצעת מחיר 

 
 כללי .1

 

)להלן  מעטפות( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1
 (, כמפורט בבקשה."המוצרים והשירותים" –
 

לדואר  רועי גואטהאל שלוח לפס ההצעה המצורף ועל גבי טו למלאאת ההצעות יש  .1.1
 .20.70...2. יוםעד  gueta_r@mac.org.ilאלקטרוני 

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

 
 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.1

 

יע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר היות מצ .1.1
 שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

 

 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  .1.1

יע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה לשיקול דעתה הבלעדי, עם מצ
זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, 

 לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.
 

ימים מקבלת  7ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .1.1
קשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק הודעה על רצונה של מכבי להת

 בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
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 המפרט המבוקש:  .1
 

 מוצר .1.1

 

 
 1311כיתוב צבע אחד בצבע אדום  131תכלת פנטון  1311צבעי ההדפסה הם: כחול 

 

ברחוב מכבי  ים כוללים אספקה ופירוק הסחורה במחסןהמחירים המוצע -הובלה .1.1
 , א.ת. צפוני לוד. 7אלעזר בן הורקנוס 

 .ימי עבודה מיום קבלת ההזמנה ממכבי 01תוך   .לאספקה זמנים לוחות  .1.1

מק"ט 
 מכבי

 תיאור המוצר
יחידת 
 מידה

 מפרט טכני
רכישות 

במנות של  
1111 

אומדן כמות 
לשנה 

 ביחידות

.220272 
מעטפה קטנה 

 לדגימה פתולוגית
0,222 

 נייר משקלס"מ  01*  0.מידות: 
,  חומהמעטפת כיס  -גרם 02

 סיליקון.
אדום הדפסה בשני צבעים 

 , בצד אחד.וכחול מכבי

.2 .2222 

.22027. 
 גדולהמעטפה 

 לדגימה פתולוגית
0,222 

ס"מ משקל נייר  41*  1.מידות: 
 חומהמעטפת כיס  -גרם  02

 סיליקון.
אדום  הדפסה בשני צבעים

 בצד אחד. וכחול

.2 12222 

.2202.2 

 

-מעטפה חומה
 תאונות מסווג

0,222 
ס"מ , מעטפה  1X41.מידות 

 02חומה,  סליקון  משקל נייר 
 גרם הדפסה צד אחד צבע אחד

1 1222 

 
 

.220002 

 

מעטפה לתשובות 
 אולטרסאוד

0,222 

 נייר משקלס"מ  2X00.מידות: 
מעטפת כיס לבנה ,  -גרם 02

 סיליקון.
, צבע אחד כחול מכביהדפסה 

 בצד אחד.

02 02,222 

 

 
.22.4.4 

 

 0,222 מעטפה

 נייר משקלס"מ  02X02מידות: 
מעטפת כיס לבנה ,  -גרם 02

 סיליקון.
בצד  תכלת  צבע אחדהדפסה ב

 אחד.

022 .22222 

 
.224240 

 

 

 0,222 המעטפ

 משקלס"מ  25X13מידות: 
מעטפת כיס לבנה ,  -גרם 02 נייר

 סיליקון.
תכלת הדפסה בשני צבעים 

 חד., בצד אוכחול מכבי

22 002222 

 22. מעטפה מרופדת 220740.
, למשלוח  2X012..מידות: 

 .22.=0אמפולות 
2.1 .222 

 22. מעטפה מרופדת 2027.1.
, למשלוח  0.2X072מידות: 

 .22.=0אמפולות 
2.1 .222 



 

 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .1
 .                                                                                       התאגיד המציע:  .1.1

 
 .__                                                                                                    : יצרן .1.1

 
 .__                                                                                           שם המוצר:  .1.1

 

 .                                                                                                          דגם: .1.1
 

 ___________________________________________ .: ארץ ייצור .1.1
 

 :אשר רוכשים מכם מעטפותלקוחות מרכזיים  4נא לפרט שמות של  .1.1
 

 

ותק במכירת  חברה
 המוצר /שרות

 טלפון שראיש ק

    

    

    

 
 

  מחיר המוצר .1.1
 

מק"ט 
 מכבי

 תיאור המוצר
יחידת 
 מידה

 מפרט טכני

רכישות 

במנות של  
1111 

אומדן 

כמות 
לשנה 

 ביחידות

 מחיר

לאלף 
 בש"ח.

.220272 
מעטפה קטנה 

 לדגימה פתולוגית
0,222 

 נייר משקלס"מ  01*  0.מידות: 
,  חומהמעטפת כיס  -גרם 02

 סיליקון.
אדום הדפסה בשני צבעים 

 , בצד אחד.וכחול מכבי

.2 .2222 

 

.22027. 
 גדולהמעטפה 

 לדגימה פתולוגית
0,222 

ס"מ משקל נייר  41*  1.מידות: 
 חומהמעטפת כיס  -גרם  02

 סיליקון.
אדום  הדפסה בשני צבעים

 בצד אחד. וכחול

.2 12222 

 

.2202.2 

 

-מעטפה חומה
 תאונות מסווג

0,222 
ס"מ , מעטפה  1X41.מידות 

 02,  סליקון  משקל נייר חומה
 גרם הדפסה צד אחד צבע אחד

1 1222 
 

 
 

.220002 

 

מעטפה לתשובות 
 אולטרסאוד

0,222 

 נייר משקלס"מ  2X00.מידות: 
מעטפת כיס לבנה ,  -גרם 02

 סיליקון.
, צבע אחד כחול מכביהדפסה 

02 02,222 

 



 
 
 

 הערות .1.1
 

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

 המחירים אינם כוללים מע"מ.  
 

 חרי הנקודה.ספרות א .-אין להציע מחיר עם יותר מ 
 

 לכל מטבע אחר יש לבקש אישור מראש.בלבד.  ניתן להציע הצעות בש"ח  

 
  ימים. 02תוקף ההצעה 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 בצד אחד.

 
 

.22.4.4 

 

 0,222 מעטפה

 נייר משקלס"מ  02X02מידות: 
מעטפת כיס לבנה ,  -גרם 02

 סיליקון.
בצד  תכלת  צבע אחדהדפסה ב

 אחד.

022 .22222 

 

 
.224240 

 

 

 0,222 המעטפ

 משקלס"מ  25X13מידות: 
מעטפת כיס לבנה ,  -גרם 02 נייר

 סיליקון.
תכלת הדפסה בשני צבעים 

 , בצד אחד.וכחול מכבי

22 002222 

 

 22. מעטפה מרופדת 220740.
, למשלוח  2X012..מידות: 

 .22.=0אמפולות 
2.1 .222 

 

 22. מעטפה מרופדת 2027.1.
, למשלוח  175X120מידות: 

 22.=0אמפולות 
2.1 .222 

 

 



 דוגמאות:

 
 הדוגמא המצולמת בלבן. הדרישה מעתה למעטפה חומה!!! :1111111מק"ט 

 

 
 
 

 :1111111מק"ט 
 

 
 

 :1111111מק"ט 

 



 :1131111מק"ט 

 

 
 
 

 :1111111מק"ט 

 
 

 :1111111מק"ט 
 

 
 
 
 



  :1113111מק"ט 

 
 

                      
 
 

 

 
  : 1111111מק"ט 

 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



  הסכם

 

 

 ("מכבי" - להלן)בין מכבי שרותי בריאות 

 .("הספק" -להלן ) ח.פ. __________לבין ____________

 לאספקת מעטפות
 

 

 

 ההסכם תקופת .1

_________________  החל מיום _________למשך הסכם זה יעמוד בתוקף  .0.0

 .("תקופת ההסכם" - להלן)ועד יום  _________

תקופות נוספות  שתי -למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם  ב ...0

בנות שנה בכל פעם, בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי. תנאים מיטיבים 

 כפופים להסכמת הספק. 

כולם או חלקם,  -מכבי שומרת לעצמה הזכות להאריך את ההסכם עם הזוכים
ת הרצון מהמוצרים אשר והכל בהתאם להצעתם לתקופת האופציה ולשביעו

 סיפקו עד כה.
, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה ..0 –ו  0.0בסעיפים  על אף האמור לעיל .0.4

יום  2.ידי משלוח הודעה בכתב -לידי סיום, בכל שלב ומכל סיבה שהיא, וזאת על

את הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד  ספקמראש. במקרה זה תשלם מכבי ל

חזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור י ספקאו ה שבו הופסקה ההתקשרות,

 .התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות

 
 תמורה .1

יהיו כמפורט ומחיריהם  המוצרים המסופקים על ידי החברה למכבי רשימת  .0..

 להסכם זה. כנספח א' במחירונים המצ"ב

 
 תנאי תשלום .1

 יום.  .. התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף + .4.0

 על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג החשבונית. ...4
בוריים )אכיפת ניהול יאישור עפ"י חוק עסקאות גופים צהספק יציג בפני מכבי  .4.4

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס  .007 – חשבונות( תשל"ו

יד השומה על נוהג לדווח לפק הואפטור מניהול זה, על כי  או מע"מהכנסה וחוק 

 בהתאם לחוק. למע"מ ווכן נוהג לדווח על עסקאותי והכנסותי

 
 יםאספקת המוצר .1

הספק מצהיר בזאת כי הוא בעל ניסיון במתן שירותי דפוס, וכי הוא בעל היכולת,  .1.0

הכישורים והידע המקצועי הנדרשים לביצוע השירות בהתאם לדרישות הסכם 

 זה על נספחיו.



שך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר במלמכבי מתחייב לספק  הספק ...1

 . ימים 01ושוטף, תוך 

מערך ההזמנה, בגין כל  2%הספק ישלם פיצוי מוסכם מראש וקבוע, בשיעור של  .1.4

 ימים. 01 –יום של איחור באספקה מעבר ל 

איכות לקויה של מוצרים לא תתקבל ותוחזר לספק, ובכלל זה איכות הנייר ,  .1.1

 ריזה וכו'.איכות ההדפסה, איכות הא

 מכבי לא תשלם עבור כמויות מעבר לכמויות הנקובות בהזמנות.  .1.2

לעומת הנדרש  %. -היה ומכבי תמצא חריגה במשקל הנייר המוזמן של למעלה מ ...1

במפרט להסכם זה, תהא מכבי רשאית לא לקבל את הסחורה המוזמנת ולקנוס 

 את הספק בסכום ההזמנה.

קשורת אשר יותאמו לנפח השירות לספק תהיה מערכת מידע ממוחשבת וציוד ת .1.7

כפי שיידרש מעת לעת על פי הסכם זה. מערכת המחשוב והתקשרות של הספק 

תאפשר ביצוע הפעולות הבאות: סריקות, פתיחת וסגירת כל סוגי הקבצים, 

 קבלת קבצים בדואר אלקטרוני ועוד. 

הספק מתחייב לשמור עבור מכבי ספריה או בסיס מידע במערכת הממוחשבת  .1.0

שהפיק עבור מכבי. הספק מתחייב לשמור את  פריטיםשותו שיכילו את כל השבר

 כל החומר שהופק במערכת הממוחשבת.

ובקלסר   CD, על גבי יום 11-לא יאוחר מ הספק יעביר למכבי, לפי דרישתה .1.0

, וזאת לאחר שהספק יגיש דו"ח המפרט את פריטיםדוגמאות מקוריות של ה

 .החומר שנשמר

בזאת כי לוחות ההדפסה  הינם רכושה הבלעדי של מכבי  למען הסר ספק מובהר .1.02

את כלל לוחות ההדפסה , יום 01תוך מכבי, בהתאם לדרישת הספק יעביר וכי 

 .השייכים לעבודות הדפוס שהופקו עבור  מכבי בתקופת ההתקשרות עם הספק

מצהיר בזאת, כי הוא בעל היכולת, הכישורים והידע המקצועי הנדרשים  ספקה .1.00

, וכן יש בידיו כל ההיתרים שידרשו, ההסכםירות בהתאם לדרישות לביצוע הש

 .אם ידרשו, הדרושים והנחוצים למתן השירות

 .הספק מתחייב להמשיך לספק שרות גם בשעת חרום ..1.0

    ואספקה למחסן מרכזי של מכבי. הובלהעלויות כולל  הנקוב במחירון המחיר .1.04

פעילות של כל אתר, וימסרו לכל משלוחי המוצרים למכבי יהיו בהתאם לשעות ה . 1.01

 אתר מזמין בלבד ולא יושארו בכל מקום אחר, ולרבות יחידות אחרות במכבי.

הספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הזמנות במייל, במידה  . 1.02

 ותבחר מכבי באופציה זו. 

 

 

 

 

 



 

 קנין רוחני זכויות .1

ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק  הספק .2.0

חוקית או אחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את המוצרים למכבי  וכי אין 

באספקת המוצרים משום הפרת פטנט ו/או פגיעה כלשהי בזכויות של חברה ו/או 

 גוף לרבות אדם אחר כלשהו. 

שלישי  ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד-היה ותתבע מכבי על ...2

לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם  הספקבמוצרים, מתחייב 

 לחברה כתוצאה  מתביעה שכזו.

 

 מועסקי הספק .1

    מכבי ל המוצריםהספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  .0..

ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, 

, על חשבונו הוא בלבד, ועליו באופן בלעדי ישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידובמ

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם. תחול האחריות לגבי 

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

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

 אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי. בעת שאירע

, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם מכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה .4..

יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר 

 בהוראות פרק זה.

 אנשי קשר .1

 .עם  הספקלהיות איש הקשר הישיר  ___________כבי ממנה בזאת את  __מ .7.0

 מכבי.עם  להיות איש הקשר הישיר  _______הספק ממנה בזאת את  _____ ...7

 שם: ___________________  טלפון:_________________________
 :_______________________    EMAILסלולרי:_________________  

 הסבת הסכם .1

או את החובות  ,ר לאחר, את זכויותיו על פי ההסכםהספק איננו רשאי למסור, או להעבי

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 אחריות וביטוח  .3

לרבות נזק שיגרום הוא ו/או מי , הספק יהא אחראי לנזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא. 0.0
מכבי ו/או למי מטעמה מטעמו, לגופו ו/או לרכושו ו/או לעסקו של כל אדם ו/או גוף, לרבות, ל

 ו/או לצד שלישי כלשהו, שנגרם תוך כדי ו/או בקשר עם מתן השירותים ו/או הסכם זה. 
 

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק  .0.0
ו/או הוצאה שייגרמו למכבי, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה ו/או דרישה 

י, כתוצאה ו/או בקשר עם אחריות הספק ו/או מי מטעמו, על פי הסכם שתוגש נגד מכב
זה ו/או על פי כל דין, וזאת מבלי לגרוע מזכויות מכבי לכל תרופה או סעד על פי הסכם 



זה ו/או על פי כל דין ובלבד שנמסרה הודעה לספק וניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפני 
 כל דרישה ו/או הוצאה ו/או תביעה כאמור

 
ממועד , זה ו/או על פי כל דין הסכםעל פי ומהתחייבות הספק בלי לגרוע מאחריות מ ...0

הספק המוקדם, מתחייב  לפי, או ממועד תחילת מתן השירותיםתחילת הסכם זה 
את  ,בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראלו, לערוך ולקיים על חשבונ

ביטוח ולעניין  ההסכםפי -עלת ההתקשרומשך כל תקופת לוזאת  הבאיםהביטוחים 
 : חבות המוצר, להחזיק בביטוח לעוד שלוש שנים מתום ההתקשרות

 
ו/או  וכלפי המועסקים על יד ספקה חבות את המבטח - מעבידים חבות ביטוח .א

, על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים ומטעמ
/או נזק נפשי לכל עובד ו, בגין מוות ו/או נזק גוף 0002 -פגומים, התש"ם 
, בגבול אחריות השירותים מתן/או מחלה תוך כדי ו/או עקב וכתוצאה מתאונה 

 2,222,222. -ו )ששה  מיליון  שקלים חדשים( לנפגע, למקרה ₪   222,222,. של
ביטוח. הביטוח כאמור ה( בסה"כ לכל תקופת חדשים שקלים מיליון עשרים) ₪ 

אינו כפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, עבודות בגובה ובעומק, קבלנים, 
קבלני משנה ועובדיהם, פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח 

 החשב למעבידתמידה וב הו/או הבאים מטעמ מכביכאמור הורחב לשפות את 
 .ספקהעובדי מ מישל 

 את המבטחביטוח אחריות כלפי צד שלישי  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב
/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או ו, על פי דין, בגין כל פגיעה ספקה חבות

לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות למכבי ו/או מי מטעמה בקשר עם 
 שקלים מיליון) ₪  0,222,222 שלמתן השירותים בגבול אחריות  ו/או במסגרת

ביטוח. הביטוח כאמור אינו כפוף לכל ה( לאירוע ובסה"כ לתקופת חדשים
, מכשירי הרמה, בהלההגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, בהלה, התפוצצות, 

פריקה וטעינה, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, מתקנים סניטריים 
יתה והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, וכן פגומים, שב

 מכביאת  לשפותתביעות מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח כאמור הורחב 
ו/או מי מטעמו, וכל זאת בכפוף  ספקהלמעשי ו/או מחדלי  הבגין אחריות

לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 
 .יחידי המבוטח. רכוש מכבי ייחשב כרכוש צד ג'מ

עפ"י דין בגין נזק גוף ו/או  הספקכיסוי אחריותו של  -" מוצר"חבות  ביטוח .ג
רכוש, לרבות נזק גרר, בקשר עם ו/או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, 

"( בגבול אחריות של המוצריםו/או הבאים מטעמו )להלן: " הספקמסופק ע"י 
מיליון שקלים חדשים( לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח. שני ₪ ) 222,222,.

הביטוח כאמור מורחב לשפות את מכבי בשל אחריותה למעשי ו/או מחדלי 
ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם  הספק

ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח 
נפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בביטוח המפורט לעיל כאילו נערך ב

בקשר  הספקהפוליסה תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות 
עם השירותים שבנדון, גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם ההסכם, אך לא 
לפני ___________. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה 

כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך כלשהי, מוסכם 
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע  .

בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, 
 ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. 

 

 
כי סכומי הביטוח הנקובים בפוליסות  הביטוחים  המבוקשות  לעיל הינם   מובהר .0.4

בש"ח וניתן להמירם בדולר ארה"ב בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם 
 לשער הידוע ביום עריכת החוזה.

/או לגרוע וכדי לצמצם  הספקבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים על ידי  .0.1
 בעריכת יהיה, ולא זה להסכם/או אחריותו בהתאם ו יוותויבבצורה כל שהיא מהתחיי

ו/או מי  מכביו/או לפצות את  לשפות ומחובת הספק את לשחרר כדי הביטוחים
 אחראי לו על פי הסכם זה.  שהואמטעמה בגין כל נזק 



 מינימום דרישת בבחינת הינה לעילבזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט  מוסכם .0.2
מצהיר  ספקשאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. ה הספק על המוטלת

ומאשר בזאת, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה 
בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף 

 הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי  ומצהיר כי לא תהיה ל הספק ...0

ו/או רכוש שיובא  ומטעמה, בגין כל נזק שייגרם לרכוש בבעלות הספק ו/או באחריות
ו/או למי  ספקו/או נזק אובדן תוצאתי שייגרם ל למכבי והספק ו/או מי מטעמ ידיעל 

טוח רכוש ו/או הספק בי ךבקשר ו/או במסגרת מתן השירותים וזאת בין אם ער ומטעמ
מכל אחריות  הו/או מי מטעמ מכביא פוטר את ואובדן תוצאתי ובין אם לאו, וכי ה

ערוך הספק ביטוחים ילנזק כאמור למעט לגבי אדם שגרם לנזק בזדון. במקרה בו 
כאמור בסעיף זה הספק מתחייב כי הביטוחים יכללו סעיף מפורש על פיו המבטח 

ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי  הו/או מי מטעמ מכבימוותר על זכות התחלוף כלפי 
   אדם שגרם לנזק בזדון. 

 מתחייב, דין פי על או/ו זה הסכם פי על הספק התחייבויות או/ו מאחריות לגרוע מבלי .0.7
 נשוא, השירותים מתן עם בקשר או/ו במסגרת משנה קבלני עם בהתקשרותו כי, הספק
 המשנה קבלני לפיו סעיף רותההתקש בהסכמי לכלול אחראי יהא הוא, זה הסכם

 העניין לפי, חלקם או/ו זה בהסכם המפורטים הביטוחים את ולקיים לערוך יתחייבו
 תקופת כל למשך וזאת, זה בהסכם כמפורט תנאיהם כל על, ההתקשרות ואופי

, לחלופין. זה בהסכם המוגדר פי על יותר מאוחרת לתקופה או הספק עם התקשרותם
 על הנערכים הביטוחים במסגרת המבוטח בשם המשנה לניקב את לכלול הספק רשאי

 כדי זה בסעיף באמור אין, ספק הסר למען. הספק ביטוחי עריכת באישור כמפורט ידו
 .דין פי על/או ו ההסכם פי על הספק אחריות או/ו מהתחייבויות לגרוע

יט לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כב הספק פוליסות נוסחי כי, במפורש בזאת מוסכם .0.0
 או כל נוסח מקביל לו.

 
 הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. .0.0

 
 

 

  .פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע .02

הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם,  .02.0

ף או כל ידיעה בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוק

במהלך או אגב ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה 

 או לאחר סיומה.

לחוק  000הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  ...02

 .0077-העונשין, התשל"ז

שלה,  כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר .02.4

 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 דרישות לסודיות: .02.1

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס  .1....1

לכל מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, 

ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע 

פי האמור -על ספקנתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות ה

 (."המידע"במסמכי הסכם זה )להלן: 



למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם  .1....1

ובהתאם לאישור  קיבל אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי

 שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע  .1....1

, נותני ספקהמורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי ה ספקאך ורק לעובדי ה

פי ההסכם -שירותים והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

)בכל עת(, בנוסח  ספקודיות כלפי היחתמו על כתב התחייבות אישי לשמירת ס

לשמירת סודיות המפורטות בהסכם  ספקהמחייב אותם לעמוד בהתחייבויות ה

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

יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור  ספקמובהר בזאת, למען הסר ספק, כי ה

 מטעמו או עבורו. ידי עובדיו ו/או הפועלים-על

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: ......1

או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו הספק ו/מידע שהיה בידי  .1......1

טרם ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת 

 סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  .1......1

 סודיות;

וא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של מידע שה .1......1

 .ספקה

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על ........1

הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה  ספקובלבד שה

 להתגונן מפניו.

 ספקוכי ה כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, .1....1

 לא יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת  .1....1

לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור 

ביצוע ההסכם עליו בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך 

עלול לגרום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, 

 מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי. ספקוכי ה

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע  .02.1.7

להן הוא לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( 

צפוי אם הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( 

ותקנותיו, חוק זכויות החולה,  0000-הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 , וכל דין רלבנטי נוסף..000-התשנ"ו

 

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

 ת של ההסכם.מהווה הפרה יסודי



 שונות .11

, תהיה זכות לקזז כל חיוב ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  .00.0

כספי שהספק עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, 

 מכל סכום שיגיע לספק ממכבי.

באחריות הספק להדריך את כל עובדיו לגבי הסיכונים הייחודיים במסגרת מתן  ...00

 על ידם לפני תחילת מתן השרות על ידם ומעת לעת במהלך עבודתם.השירותים 

קובץ בפורמט של ימים  42תוך  תמונה של המוצרים,  לדרישת מכבי הספק יעביר .00.4

פיקסלים, כשהוא שמור בשם קובץ הזהה  22-422.בגובה/רוחב בין  jpgמסוג 

 למק"ט מכבי.

על ידי מכבי לספק הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו  .00.1

 את השרות אינה בלעדית.

: אסותא מרכזיים לרבות, אך לא רקלכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי,  .00.2

מכבי טבעי, ו קרן מכביעמותת , בע"מ , מכבידנטבית בלב בע"מרפואיים בע"מ, 

 אתה וכד' מכבי יזמותמכבי מגן, אגודת אחזקות בע"מ,  מכבי  בע"מ, קאר-מכבי

ההסכם תנאי , ושאר על פי המחירים את המוצרים מהספקוש שמורה הזכות לרכ

 בהסכם זה. הקבועים 

, תוך חודש מהודעת מכבי על רצונה B.Bלדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי   ...00

בכך ולכל המסרים שמכבי תחליט להפעיל, זאת מול החברה אשר עובדת עם מכבי 

 ובמימון הספק.

 
שים לעבודה במתכונת של חשבונית לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חוד .11.1

 .במבנה שתגדיר מכבי , בליווי קובץ ממוחשב,מרכזת

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות  .00.0

, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי הספקוהסכומים שהיו פתוחים בין מכבי לבין 

תקופה הקודמת להסכם לא תהיה להם כל טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין ה

על רותים וטובין שסופקו יעבור שבספרי החברה מוסכם כי היתרה של מכבי זה. 

 ₪. 2עומדת על  202..20.20תאריך   במישרין ובעקיפין עדידה למכבי 

הספק מצהיר כי הוא עומד בכל החוקים, התקנות והנחיותיהן של הרשויות  .00.0

כמו כן, לא עומדים כנגד הספק  הרלוונטיות בתחומי איכות הסביבה החלים עליו.

 תביעות או תלונות כלשהן בנושאי איכות הסביבה.

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  .00.02

רשום על ידי צד למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על 

בעת  -בו נמסרה ביד  ימים מיום המשלוח, ובמקרה 4ידי הצד אליו נשלחה תוך 

 .המסירה בפועל

 

 

 



 

 00.2.תל אביב,  7.רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

      רח'  -                              הספק

  

 
 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: .00.00

  gueta_r@mac.org.il מכבי: 0...02

        הספק: ....02

                 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום : 

 

 

 

                                              _______________   _______________ 

   הספק   מכבי שרותי בריאות                                                                     

  שם מלא של החותם:       

  

 

   חותמת: 
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 ספח א'נ

 

 
 

 הערות:
 

המחירים אינם כוללים מע"מ .1

 המחירים כוללים אספקה למחסן מרכזי .1
 

מק"ט 
 מכבי

 תיאור המוצר
יחידת 
 מידה

 מפרט טכני
רכישות 

במנות של  
1111 

אומדן 
כמות 
לשנה 

 ביחידות

 מחיר
לאלף 
 בש"ח.

.220272 
מעטפה קטנה 

 לדגימה פתולוגית
0,222 

 נייר משקלס"מ  01*  0.מידות: 
,  חומהמעטפת כיס  -גרם 02

 סיליקון.
אדום הדפסה בשני צבעים 

 , בצד אחד.וכחול מכבי

.2 .2222 

 

.22027. 
 גדולהמעטפה 

 לדגימה פתולוגית
0,222 

ס"מ משקל נייר  41*  1.מידות: 
 חומהמעטפת כיס  -גרם  02

 סיליקון.
אדום  הדפסה בשני צבעים

 בצד אחד. וכחול

.2 12222 

 

.2202.2 

 

-מעטפה חומה
 תאונות מסווג

0,222 
ס"מ , מעטפה  1X41.מידות 

 02יקון  משקל נייר חומה,  סל
 גרם הדפסה צד אחד צבע אחד

1 1222 
 

 
 

.220002 

 

מעטפה לתשובות 
 אולטרסאוד

0,222 

 נייר משקלס"מ  2X00.מידות: 
מעטפת כיס לבנה ,  -גרם 02

 סיליקון.
, צבע אחד כחול מכביהדפסה 

 בצד אחד.

02 02,222 

 

 

 
.22.4.4 

 

 0,222 מעטפה

 נייר משקלס"מ  02X02מידות: 
מעטפת כיס לבנה ,  -םגר 02

 סיליקון.
בצד  תכלת  צבע אחדהדפסה ב

 אחד.

022 .22222 

 

 
.224240 

 

 

 0,222 המעטפ

 משקלס"מ  25X13מידות: 
מעטפת כיס לבנה ,  -גרם 02 נייר

 סיליקון.
תכלת הדפסה בשני צבעים 

 , בצד אחד.וכחול מכבי

22 002222 

 

 22. מעטפה מרופדת 220740.
לוח , למש 2X012..מידות: 

 .22.=0אמפולות 
2.1 .222 

 

 22. מעטפה מרופדת 2027.1.
, למשלוח  0.2X072מידות: 

 .22.=0אמפולות 
2.1 .222 

 


