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 מנהלה

 כללי .1

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

 .('בנספח ז בפריסה גאוגרפית כמוגדר במכרז) ים הבאיםשירותה

אביזרים אורתופדיים מדידה ייצור וניפוק ו אביזרי מדף אורתופדים מדידה וניפוק של .1.1.1

 .בהתאמה אישית

 ניפוק שלוייצור מדידה ומדידה וניפוק של מדרסים מוכנים המותאמים ע"י מערכת מחשב  .1.1.2

 "(.  )להלן: "השירות מדרסים בהתאמה אישית.           

להלן. מכבי אינה מתחייבת לכמויות והיא  נספח ג'מפורט בטופס ההצעה ת ות השנתייואומדן הכמו .1.2

 תהא רשאית להוסיף ו/או לגרוע מהן, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

המציע כאשר התמורה בגינם תשולם של  נקודות האספקהיימכרו למבוטחי מכבי בהמוצרים  .1.3

למען הסר ספק מכבי  בחלקה ע"י מבוטחי מכבי ובחלקה ע"י מכבי, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

 רשאית לשנות את השתתפות מבוטחי מכבי מתוך סך התמורה בכל עת.

צעתו את כל אליהן מתייחסת ה הא מחויב להציע למכירה בכל אחת מנקודות האספקהכל מציע י .1.4

  אחד מהמוצרים עליהם תחליט מכבי, ללא יוצא מן הכלל.

עליו מוטלת החובה כי כל ותהיה בין מכבי לבין הספק הזוכה בלבד, זה ההתקשרות על פי מכרז  .1.5

נקודות האספקה העובדות עימו יעמדו בדרישות המפרט. כמו כן מובהר כי כל התחשבנות כספית 

זוכה , ובשום מקרה לא תהיה התחשבנות ישירה בין מכבי תנוהל מול איש הקשר מטעם הספק ה

 לבין נקודות האספקה.

, יאפשר הזוכה לחנויות הממוקמות בבתי חולים  בנספח ז'נוסף על נקודות האספקה המופיעות ב .1.6

להצטרף כנקודות אספקה כחלק מהמכרז, על פי התנאים שנקבעו במכרז, ובאופן שוויוני לשאר 

 –נקודות האספקה, גם במידה ובנקודות האספקה שבבתי החולים ינתן רק חלק מהשרות )לדוגמא 

 (.אביזרי מדף אורטופדיים בלבד ניפוק של

בהתאם ליעדים והכמויות מחיר לאספקת השירות  לקבל הצעות מתאימות הכוללותמכבי מבקשת  .1.7

 . רזהמכשל מסמכי   נספח א' ,יםהמוערכות כמפורט במפרט

 מכבי אינה מתחייבת כי יירכש מספר כלשהו של מוצרים מן המציע. .1.8

 מכבי רשאית לעדכן את רשימת המוצרים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. .1.9

של  ג'נספח  –ההצעה  ייש להגיש על גבי טפסרשימת נקודות אספקה ו יראת הצעות המח .1.11

(. המציע יגיש פלט מחשב Excel)יוגש כקובץ    1-נספח ג', ועל גבי המדיה המגנטית  רזהמכמסמכי 

בחתימה וחותמת. פלט המדיה המגנטית החתום מהווה  -מהמדיה המגנטית חתום על ידי המציע 

 , יקבע האמורהמודפס המדיה המגנטית לבין פלט המדיה סתירה בין. במקרה של  מנספח ג'חלק 

   .בפלט המודפס

. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם לוש שניםש ההתקשרות היא לתקופה של .1.11

( בתנאים 2; או )בתנאים זהים( 1) בכל פעם, אחת  תיים כלשנתקופות נוספות בנות   שתי-ב
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 כה.מיטיבים בתיאום עם הספק הזו

  ככל שתוגשנה במכרז למעלה מהצעה אחת, ייערך הליך תחרותי נוסף. .1.12

פי שיקול -הכל על ,או כל הצעה שהיא זולה ביותרמכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה ה .1.13

 דעתה הבלעדי.

ולפעול בעצמה לשם במתקניה נוספות  אספקהמובהר בזאת, כי בכוונת מכבי לפתוח נקודות  .1.14

במשך תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז זה. לפיכך, אין באמור מכירת המוצרים, לרבות 

במכרז זה ובהסכם ההתקשרות אשר יחתם משום התחייבות מצד מכבי כלפי הזוכה במכרז 

. יתרה מכך, למכבי תשמר )להלן "המוצרים"( למתן בלעדיות כלשהי בנוגע למכירת המוצרים

זו הזוכה, החלטה של  דות האספקהמנקוהזכות בכל עת להודיע על סיום התקשרות עם חלק 

 ית של מכבי. דבלעהינה 

במקרה בו במקום מסוים תמצא מכבי לנכון שלא לבחור נקודת אספקה מוצעת, תהא מכבי  .1.15

 רשאית להתקשר עם ספק חלופי, למתן השירות הנדרש לאותו מקום.

 חי מכבי, למען הספר ספק, כל המחירים הנקובים נכונים גם לגבי נפגעי תאונות עבודה מבוט .1.16

  .את המוצריםלנפק להם מראש אשר מכבי תאשר       
לתאונה.  נפגעי תאונות דרכים אינם זכאים להשתתפות מכבי במידה ורכישת המוצרים קשורה .1.17

במידה והמבוטח טוען שהרכישה אינה קשורה לתאונת הדרכים על הספק להפנות את המבוטח 

הפנית רופא המעידה על כך שההפניה לרכישת לקבל אישור מקדים לרכישה בסניפי מכבי, בצרוף 

 המוצר אינה קשורה לתאונת הדרכים.

למען הסר ספק יובהר, כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל מבוטחים נפגעי תאונות דרכים יהיו זכאים 

 לרכוש את המוצרים במחירי המכרז.

ים כהגדרתם מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספ .1.18

 , אם ירצו בכך. להלן

 

 הגדרות .1

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

 שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

המתקיים על פי הקבוע במסמכי  116/2112  מספרעם הליך תחרותי נוסף רגיל פומבי  מכרז – "המכרז"
 המכרז.

 מסמך זה על נספחיו. – "מסמכי המכרז"

 שירותי בריאות". "מכבי – "מכבי"

 . חבר מכבי -"מבוטח מכבי" 

ופיקוחו  גורם הרשאי לשווק מדרסים ואביזרים אורתופדים בישראל, אשר בבעלותו – "הספק2הספקים"

וכי ברשותו מצוי כח האדם בישראל מעבדה לייצור מדרסים המצהיר כי הוא רשאי לייצר מדרסים 
דיו כל האישורים יהמתאים , הידע, הציוד והחומרים הדרושים לשם ייצור מדרסים, ותחזוקתם, וב

 (.להלן "השירות") מבוטחי מכביעבור אושר על ידי מכבי כנותן שרות  וההיתרים הנדרשים על פי כל דין.

מתקן בבעלות הספק או בפיקוחו על פי הסכם, בעל יכולת לייצר מדרסים, בהתאם להוראת  – מעבדה""
 רופא אורתופד או פודיאטור מורשה.

מכון אורתופדי שהתמחותו העיקרית היא במכירה ובטיפול בכל הקשור  –"נקודת אספקה" 
רפואיים ובכלל זה התאמת מדרסים והתאמת אביזרים -לתחום העזרים האורתופדיים
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חנות נעליים או בית מרקחת שבנוסף מספקים  אינהלמען הסר ספק, נקודת אספקה אורתופדים. 
כמוגדר במכרז ו/או בפיקוחו תופעל ע"י הספק ו/או באמצעותו ו/או מי מטעמו הנקודה  שירותים כאמור.

 זה ואשר בהם יספק את השירות נשוא מכרז זה. 

 – " "השירות          

 בהתאמה אישית. אורתופדיים םאביזריאביזרי מדף אורתופדים ו של מדידה וניפוקייצור,  .1

וייצור מדידה וניפוק של מדרסים  מדרסים מוכנים המותאמים ע"י מערכת מחשבשל דידה וניפוק מ .2

 בהתאמה אישית.

  ., ולפי המפורט במפרטעל נספחיובפריסה גאוגרפית הכל כמוגדר במכרז,   

ידי -אשר אושרו עלבהתאמה אישית אורתופדיים ם אביזרי – "בהתאמה אישית אורתופדיים ם"אביזרי
כפי שמכבי תגדיר ו, )שירותי בריאות נוספים=שב"ן( הזכאים בביטוח המשלים מכבי לאספקה למבוטחיה

 .המעודכןבתקנון שירותי הבריאות הנוספים  מעת לעת
 לאספקה למבוטחיהידי מכבי -רו עלאשר אושאביזרי מדף אורתופדיים  –אביזרי מדף אורתופדים" 

בתקנון שירותי  כפי שמכבי תגדיר מעת לעתו, הזכאים בביטוח המשלים )שירותי בריאות נוספים=שב"ן(
 הבריאות הנוספים המעודכן.

מדרסים אורתופדיים/רפואיים המיוצרים לפי מידה והעונים לקרטריונים  – "מדרסים בהתאמה אישית"
ל תוך התמודדות עם עיוותים שונים ככל שיהיו קיימים, שבמפרט, המסוגלים להשפיע על תפקוד כף הרג

 ידי מכבי לאספקה למבוטחיה-אשר אושרו עלעל פי המלצת ומרשם רופא אורתופד או פודיאטור בלבד ו
בתקנון שירותי   כפי שמכבי תגדיר מעת לעתו ,)שירותי בריאות נוספים=שב"ן( הזכאים בביטוח המשלים

 .הבריאות הנוספים המעודכן

מדידה כתוצאה ממדרסים שיסופקו  -"סים מוכנים המותאמים למבוטח ע"י מערכת ממוחשבתמדר"
הזכאים בביטוח המשלים )שירותי בריאות למבוטחי מכבי באמצעות מערכת ממוחשבת, והתאמה 

 בתקנון שירותי הבריאות הנוספים המעודכן.נוספים=שב"ן( וכפי שמכבי תגדיר מעת לעת 

מדרסים מוכנים , אביזרים אורתופדים בהתאמה אישית, אורתופדיםאביזרי מדף  – "מוצרים"

 ומדרסים בהתאמה אישית. המותאמים למבוטח ע"י מערכת ממוחשבת,

פי -אסותא מרכזים רפואיים בע"מ,  מכבי קאר בע"מ, בית בלב בע"מ,  הכל על – "הגופים הנוספים"

 שיקול דעתם של הגופים. 

 

 למסמכי המכרז. נספח ב' - ההתקשרותהגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם 

 

 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

 , בתמורה לתשלום36.1.11ועד ליום  10.1.11החל מיום , המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש

שלא יוחזר(, את מסמכי ש"ח ) 1,111 שלבאמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, 

, אצל הגב' שרה 14אביב, קומה -, תל27המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 

 :בין השעות ,ה'-בימים א' די מכבי, יחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על מ

11:11-14:11 .  

 בירורים ופניות .3.2

 נציגת למסמכי המכרז. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר .3.2.1

ועדת  רכזתמכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, 

 המכרזים.

: דואר אלקטרוני, וזאת בכתב בלבד, באמצעות 11.16.11 הפניות תעשנה עד ליום .3.2.2
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mahat_s@mac.org.il . לוודא את דבר הגעת הפניה על המציע מוטלת האחריות

 .13-5143643 מס': בטלפון

 תענינה.לא  3.2.2 פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.2.3

שלחנה יתלקטרוני שאליה כתובת הדואר האעל הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.2.4

 לרבות מספר טלפון. ,, וכן פרטי נציג הקשרהתשובות ממכבי

  דואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.5

 .1.11.11 עד ליום

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

 באמצעות  יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד )ולא ההצעה את .3.3.1

עם הליך תחרותי  רגיל פומבי"מכרז  הדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק

ועדת המכרזים, או מי שימונה  רכזת -לידי גב' שרה מחט  "116/ 2112מספר נוסף 

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

להגשת ן המועד האחרו. 11:11-14:11ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א'

. הצעות שלא תוגשנה עד למועד 11:66בשעה  11.11.11 -א' ה הוא יום ההצעות

 !לא תתקבלנההאמור, 

 לאחר  ,'גכנספח ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .3.3.2

מסמכי המכרז  כלוהיא תוגש ביחד עם , 1-נספח ג'ועל גבי מדיה מגנטית חתימתה, 

, המסמכים שיש לצרף להצעה כלהוא חלק מהם, וביחד עם  טופס ההצעה אשר

 להלן, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד. 5 סעיף כמפורט ב

בכריכתם מען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז ל .3.3.3

נרכשו ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול שכפי  תמקוריה

מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים  ת כלא

 ואת החתימות כנדרש.הנדרשים 

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם  .3.3.4

ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך רכזת המעטפה ע"י 

 ושעת קבלה.

הצעות השל  זים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשהועדת המכר .3.3.5

 לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.3.6

דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם 

האמור  שהצעתו תזכה. המציע יברר את כלאם וככל  ,קשר עם מכבי בהסכםלהת

בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, 

 עקב כך.

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .4

 :יענה על כל הדרישות שלהלן רשאי להגיש הצעות ספק אשר -פרק א  .4.1

 כחוק בישראל.רשום תאגיד או יחיד,  .4.1.1

  .רזהמכמסמכי  בכמפורט נקודות האספקה בבאפשרות המציע לספק את השירות  .4.1.2

mailto:mahat_s@mac.org.il
mailto:mahat_s@mac.org.il
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 מנהל ספרים כדין. .4.1.3

לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם  (2111-2111)תיים האחרונות בשנ הכנסותיו .4.1.4

 .לפחות לשנה ₪מיליון חצי  משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן

של אביזרי מדף  במדידה וניפוק פחות,לשנים  שלושבישראל של בעל נסיון מוכח  הינו .4.1.5

 לרבות מתן אחריות ושירות. אורתופדים ואביזרים אורתופדים בהתאמה אישית,

, ביצור מדרסים בהתאמה פחותשלוש שנים לבישראל של בעל נסיון מוכח  הינו  .4.1.6

 לרבות מתן אחריות ושירות. ,מדידתם וניפוקם אישית ,

לוש או בפיקוחו על פי הסכם, בעלת נסיון מוכח בישראל של ש ,המעבדה שבבעלותו .4.1.7

 , בייצור מדרסים בהתאמה אישית.פחותלשנים 

נמכרו  2111בשנת  -מדרסים מוכנים המותאמים למבוטח ע"י מערכת ממוחשבת  .4.1.8

 ,המוצעת ים( יחידות של המדרסים המוכנים מהתוצרתי)אלפ 2111במצטבר לפחות 

/או במערב אירופה ו/או ביפן ו/או בקנדה ו/או ו/או בארצות הברית ו בישראל

 .באוסטרליה

בהתאם לאמור , ₪ 51,111 של ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך .4.1.9

 להלן. 6  בסעיף

 המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.עמד בכל התנאים ההכרחיים  .4.1.11

 רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך. .4.1.11

 

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

 .הצעתו תפסל – התנאיםמ

המציא עם הצעתו מסמך, ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא  .4.3

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

יקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר יתוך פרק זמן קצוב ש

 ות.     כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצע

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  91כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,המציע יאשר .5.1

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

ובמקרה זה יהיה  כל אחת, )ששים( יום 61ת של עד ונוספות להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופ

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

 .שלח על ידי מכבי בכתביבקשה כאמור ת

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

ימי  1זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרוניים ת ועדת המכרזרכזבכתב, לידי הגב' שרה מחט, 

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

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

לעיל,  5.3 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2 ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .4.2

 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.
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 הגשה ערבות .0

 חמישים אלף)₪  51,111 הצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל שלל .6.1

למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו  ה' כנספחפי הנוסח המצורף -(, עלשקלים חדשים

. הערבות ימים ממועד הדרישה)עשרה(  11, אשר תשולם בתוך ("הערבות"באופן מהותי )להלן: 

 . מכבי שירותי בריאותהוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם  כי ,תציין במפורש

 61ות נוספות בנות צדדי את הערבות לתקופ-נוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חדב .6.2

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

 זו. נוספתלתקופה 

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

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

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

 :מאלה אחד בו התקיים טענותיו, אם את להשמיע הזדמנות

 ;כפיים ניקיון או בחוסר בערמה, בתכסיסנות המכרז במהלך נהג הוא .6.3.1

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

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

 ;במכרז

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

 הזוכה. עםמכבי  ההתקשרות של ליצירת מוקדם

 .תיפסל על הסף –הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור  .6.4

 

 אישור עריכת ביטוחים .7

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

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

 חתום על ידי חברת ביטוח, בכפוף לזכייתו במכרז.

 לעיל. 3.2.3סעיף שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות  .7.2

, אישור ההתקשרות הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם .7.3

 טוח, ללא כל הסתייגויות.עריכת ביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הבי

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .1

פי שיקול דעתה -הכל על, או כל הצעה שהיאכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, מ .8.1

 הבלעדי.

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

בחר ישת והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן; 21%-; ואיכות 81% -מחיר 

 .ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות

 פרוט האיכות: 

 .המצ"ב  י' חפציון האיכות יקבע בהתאם לנס

  – להמציע יקבע על ידי סכימה של הצעת יציון המחיר  .8.3
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  (.מהציון 41%הווה )מ מדרס בהתאמה אישיתמחיר 

  מהציון( 15%עמלת שירות לניפוק אביזרי מדף אורתופדים )מהווה מחיר. 

  מהציון(. 41%מחיר חגורת גב בהתאמה אישית )מהווה 

  מהציון( 3%)מהווה מדרס מוכן המותאם למבוטח ע"י מערכת ממוחשבת מחיר. 

 למעט חגורות גב  ,מחיר עמלת שירות לניפוק אביזרים אורתופדים בהתאמה אישית

 מהציון(. 2%)מהווה 

  .1ונספח ג' 'נספח ג בהתאם לאומדן הכמויות בטופס ההצעהוהכל 

המציע,  את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של ועדת המכרזים תבחן .8.4

מוניטין של היצרן מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, 

, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות הנתונים שצרף להצעהמך ס על ונסיון בארץ,

לקוחותיו של המציע מהתקשרויות  וכן על סמך בדיקת המלצות ,שונות קודמות עם המציע

פי כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה -לקודמות, וכן ע

 להלן. 8.9מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף 

 שעמדו בדרישות ההכרחיות. ההצעות  כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי ,יודגש .8.5

ברכיבים  איכות מזעריועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון  .8.6

לעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר דהכלולים בסעיפי האיכות 

יקבע על ידה ולפי ישר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שנאספו במהלך בדיקת ההצעות א

 שיקול דעתה הבלעדי. 

כהגדרתו להלן, מכבי תהא  ,באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נסיון גרוע" .7.8

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

ן גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד המקורי לזכייה שלמכבי לא היה "נסיו

 .11%-ביותר מ

המילים "נסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו/או  ,לצורכי סעיף זה

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.

 קרי:   נסיון רע השלמכבי היה אית אתכז תהיה ספקשיוצעו על ידי ה נקודות האספקההיה ומי מ

 תאחר נקודת אספקהצא מהרשימה והספק יעמיד נקודת האספקה ת  ,על ידה הפרת הסכם

 .התחתי

רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול  ועדת המכרזים תהא .8.8

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

 במסגרת שיקוליה.

שימונה  הצוות ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. .8.9

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

גיש ההצעה לא אם תהא סבורה שמ ,המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה

 שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

 מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  .8.11

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

 הלאה, למקרה  ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן .8.11

 מכל סיבה  שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל,
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 חודשים מיום תחילתו.)שלושה(  3 י מכבי בתוךיד-לשהיא, או יבוטל ע

מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות  .4..7

 למכרז.

 

 במכרז התחייבויות המציע הזוכה .9

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

 ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

, אישור עריכת ההתקשרות הזוכה מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם

 ויות.י חברת הביטוח, ללא כל הסתייגיד-לביטוחים חתום ומאושר ע

ההתקשרות ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים2הסתייגויות בנוסח הסכם 

 .כמופיע בנספח ב' למכרז

 המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. מסמכי .9.2

ערבות בנקאית אוטונומית  מכבי, ימסור המציע הזוכה לההתקשרות במעמד החתימה על הסכם .9.3

 נוסח המצ"ב.פי ה-להתחייבויותיו ע ביצועל

 

 ביטול המכרז .16

מציע  לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי .11.1

שרות מדידה  לאספקתידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם -כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

כמפורט בהסכם ההתקשרות והכל   ,וניפוק של אביזרים אורתופדים ומדרסים בהתאמה אישית

 (.'נספח ב)

לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .11.2

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

 .כאמור

 הצעות במכרז. כל המציעים אשר הגישואלקטרוני ל שלח בדואריהודעה על ביטול המכרז ת .11.3

רוכשי מסמכי מהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי  .2...

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

 

 עיון במסמכי המכרז .11

ז, עיון , לאחר פרסום תוצאות המכר1993-התשנ"ג ,)ו( לתקנות חובת המכרזים21בהתאם להוראות תקנה 

 ₪ 466כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה תמורת תשלום בסך של  ,של משתתף במכרז במסמכי המכרז

 כי סכום זה ייגבה החל מהשעה השנייה ואילך, לרבות צילומי מסמכים. ,לשעה. יודגש

 צוי זכויותיו במסגרת הליךיעיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מ

 ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי.  ן,או מקצת ןהמכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כול

 

 

 בעלות על מסמכי המכרז .11

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

ות, וחל איסור מוחלט על רוכש לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצע
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 מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 מכות שיפוטס .13

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

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



 נספח א'

 

 מפרט
 דרישות המפרט הינן דרישות הכרחיות אלא אם צוין אחרת

  –קבוצות  ארבעהמוצרים במכרז מחולקים ל

   .אביזרי מדף אורתופדים ..

 אביזרי אורתופדיה בהתאמה אישית. .4

 .בהתאמה אישית מדרסים .3

 .מדרסים מוכנים המותאמים למבוטח ע"י מערכת ממוחשבת .2

 

   - אביזרי מדף אורתופדים  ..

ורק מהספקים שתעביר לו מכבי הזוכה יהיה רשאי לנפק למבוטחי מכבי רק את האביזרים מתוך רשימה  .א

ירכוש הזוכה מהספקים שברשימה במחירי רכש של מכבי . מכבי רשאית אלה האביזרים ה את .זו שברשימה

לשנות את רשימת האביזרים והספקים והמחירים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי . מכבי תשלם לזוכה 

בניכוי השתתפות עצמית של החבר במכרז בגין כל אביזר שינופק למבוטח מכבי את מחיר הרכש של האביזר 

 ירות בגין הניפוק. עמלת שובתוספת 

 יצורף דף המכיל הוראות שימוש בעברית, ערבית, רוסית ואנגלית, פרטי יצרן ויבואן, מק"ט, גודלאביזר  לכל .ב

ו/או קנדה  FDAו/או  CEאמ"ר ו/או  אישורוצד )אם רלוונטי(, הוראות כביסה, אחריות מפורטת,  אירופאי

HEALTH טרליה סו/או אוTGA .ו/או רשות הבריאות ביפן 

 חגורות גב בהתאמה אישית:  .2

 פירוט האביזרים : .א

,  CASHנקודות, מסגרת, טיילור,  4נקודות,  3. פירוט: חגורת גב חצי מוכנה בהתאמה אישית .1.א.2

CORSET .ג'ואט , 

 SPINE. פירוט: בוסטון, ג'ואט, מילווקי,  בהתאמה אישית 11חגורת גב מתקנת עד גיל  .2.א.2

CORE  , שנו ,TLSO  ,BODY JACKET . 

 בהתאמה אישית. BODY JACKET .11חגורת גב מתקנת למבוגר מגיל  .3.א.2

ו/או קנדה  FDAו/או  CE אמ"ר ו/או נדרש אישור  -בלבד  "חצי מוכנים"עבור אביזרי אורתופדיה  .ב

HEALTH טרליה סו/או אוTGA ו/או רשות הבריאות ביפן. 

יצורף דף המכיל הוראות שימוש בעברית, ערבית, רוסית ואנגלית, פרטי יצרן ויבואן, מק"ט,  אביזרלכל  .ג

. במוצרים אשר הינם "חצי מוכנים" על אריזת האביזר יצויין ברקוד הוראות כביסה, אחריות מפורטת

 יצרן והנחיות יצרן לעניין אחריות והוראות שימוש.

נוספים ינפק למבוטחי מכבי אביזרים אורתופדים בהתאמה אישית  למען הסר ספק, הזוכה במכרז .ד

 שעבורם מכבי לא מגדירה מפרט במכרז זה.

 מדרסים בהתאמה אישית: .3

המציע מתחייב לייצר ולספק את כל המדרסים המקובלים מבחינה מקצועית בתחום זה ללא כל הגבלה 

מבחינת  סוג מדרס, חומרי גלם נדרשים, ותהליכי ייצור מתבקשים, ובלבד שיסופקו בהתאם להמלצת 

ים כולל תהליך התאמות ותיקונ רופא מכבי ועל סמך לקיחת מידות כפות הרגליים של המבוטחוהנחיות 
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קבלת המדרס הנדרש  עד ,שבועות לאחר האספקה  11, עד  מדרס באם יידרש והחלפתאספקה לאחר 

  .הרופא המטפלאישור מבחינה רפואית לפי 

  -למען הסר ספק תחת מדרסים אלו כלולים כל קבוצות המדרסים וביניהם  

 ט.מדרסים רכים, מדרסים קשים למחצה, מדרסים קשים, מדרסים אחרים לרבות גרפי

  –כמו כן, מדרסים אשר נהוג לכנותם לפי שמות שונים וביניהם 

, מדרסים   MULTIFUNCTIONAL, מדרסים   CUSTOMEMADEמדרסים פונקציונלים, מדרסים 

 , ואחרים. BIOMECHANICALביומכניים/

 :מוחשבתמ ע"י מערכתלמבוטח מוכנים המותאמים מדרסים  .4

מדובר במערכת משולבת של מדרס מוכן כמפורט בסעיף ג' שלהלן, ומערכת מדידה  ,למען הסר ספק .א

 .ממוחשבת כמפורט בסעיף ב' שלהלן ואשר מתואמים ביניהם 

  –מערכת המדידה הממוחשבת  .ב

 , ונדרשתהמערכת נדרשת לבצע מדידה סטטית בנשיאת משקל של המטופל, ברגליים יחפות .1.ב.4

המערכת תתאים עבור המבוטח באופן מיטבי את אחד כך ש לקבל נתונים על כפות הרגליים

  .כמפורט בסעיף ג' שלהלן המדרסים המוכנים

המערכת נדרשת לזהות עיוותים חריגים במבנה כל כף רגל או אסימטריה משמעותית בין כפות  .2.ב.4

התאמה אישית ( מוכן)ואף פוסלים התאמה למדרס ההרגליים, אשר מצדיקים מראש 

(CUSTOM MADE) של מדרס. 

 .)מידה ישראלית( 35-46 על המערכת להיות מסוגלת לבצע מדידות למידות   .3.ב.4

 (.CRTצג המערכת יהיה שטוח )לא  .4.ב.4

   –המדרס  .ג

  .המדרס ייקבע על פי הנחיות מערכת המדידה הממוחשבת .1.ג.4

 )מידה ישראלית(. 35-46למידות   ,כולל ילדים ונוער ,גודל מדרס נדרש .2.ג.4

ובעלי ואחרים,  POLYURETHANE או EVA מחומרים כגון המדרסים צריכים להיות עשויים .3.ג.4

DUROMETER  לפחות מ"מ 6עובי חומר הגלם , 61עד  45של. 

מ"מ. חלק תחתון שטוח  5  מ"מ. "קונטקט" אחורי בעקב 3עובי קדמי מקסימאלי  –לאחר דחיסה  .4.ג.4

 מתאים לאימום הנעל.

 ORTHOFLEXחלק עליון לפי אימום עם הגבהה בינונית לקשת האורכית והתיכונית. ציפוי עליון  .5.ג.4

 יתרון לציפוי נוגד פטריות.. (מ"מ לאורך כל המדרס 3או דומה )פלסטיזוט או פילייט או 

ת לפתולוגיה כפוף לאישור הרופא ובלבד שאין מדובר באבחנות הקשורו 3/4ניתן לספק מדרס  .6.ג.4

 .מטהטרזלגיה ועוד(: )כגון בקדמת כף הרגל

יצורף דף המכיל הוראות שימוש בעברית, ערבית, רוסית ואנגלית, פרטי יצרן מוכן לכל מדרס  .7.ג.4

אמ"ר  וצד )אם רלוונטי(, הוראות כביסה, אחריות מפורטת, אישור אירופאי ויבואן, מק"ט, גודל

 ו/או רשות הבריאות ביפן. TGAטרליה סו/או או HEALTHו/או קנדה  FDAו/או  CE ו/או

 התאמה אישית של  אביזרים אורתופדים תעשה ע"י אורטוטיסט בלבד. .5

האורטזות בין אם ממכון לואיס אורטוטיסט הינו בעל תעודה או כל הכשרה אקדמאית מוכרת בתחום  .6

ה  ובין אם בחו"ל , המנוהלת ע"י פרופ' או מרצה בכיר בתחום האורתופדיה והנמשכת לפחות שנ בישראל

אחת. או לחילופין, מי שהמציא לידי מכבי שני מכתבי המלצה מעודכנים בנוסח שיהא מקובל עליה, 
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 שנים 7-מקצועי בן למעלה מהחתומים על ידי כל רופא מומחה שזהותו תאושר ע"י מכבי והמעידים על נסיון 

 ברציפות בהתאמת אביזרים אורתופדים בהתאמה אישית.

 תעשה ע"י טכנאי מדרסים בלבד.התאמה אישית של  מדרסים  .7

הינו בעל תעודה או כל הכשרה אקדמאית מוכרת בתחום "בניית נעליים רפואיות" בין אם טכנאי מדרסים  .8

מי שיש ברשותו תעודה המעידה על סיום קורס "בוני נעליים , ו/או  ממכון לואיס בישראל ובין אם בחו"ל

ע"י פרופ' או מרצה בכיר בתחום האורתופדיה והנמשך  רפואיות" בין אם בישראל ובין אם בחו"ל , המנוהל

לפחות שנה  אחת. או לחילופין, מי שהמציא לידי מכבי שני מכתבי המלצה מעודכנים בנוסח שיהא מקובל 

בן עליה, החתומים על ידי כל רופא אורתופד/שיקומי שזהותו תאושר ע"י מכבי והמעידים על נסיון מקצועי 

 בהתאמת מדרסים בהתאמה אישית. ברציפות  שנים 7-למעלה מ

  – נקודת אספקה .9

עבור נקודות אספקה שלא חלה עליהן  בכל עת. נקודות האספקהלמכבי שמורה הזכות לשנות את רשימת  .א

ניתן להציע נקודות אספקה חליפיות. אישורן יהיה בכפוף להסכמתה  –חובת אספקה כמפורט בנספח ז' 

יובהר, כי עבור נקודות אספקה שחלה עליהן חובת אספקה  הבלעדית של מכבי. למען הסר ספק

 אין אפשרות להציע נקודות אספקה חליפיות. –כמפורט בנספח ז' 

ק"מ  2של  רדיוספחת מינקודת האספקה ממנו לא  מרחק -מכבי של מרקחת בית קיים בו ישוב בכל    .ב

 .(להלן 'ט נספחראה )

העיקרית היא במכירה ובטיפול בכל הקשור לתחום נקודת האספקה הינה מכון אורתופדי שהתמחותו  .ג

 רפואיים ובכלל זה התאמת מדרסים  והתאמת אביזרים אורתופדים. למען הסר-העזרים האורתופדיים

 ספק, נקודת אספקה אינה חנות נעליים או בית מרקחת שבנוסף מספקים שירותים כאמור.

ול להיות עובד אחד שמוסמך )יכ בכל נקודת אספקה יועסק אורטוטיסט וגם טכנאי מדרסים .ד

 .כאורטוטיסט וגם כטכנאי מדרסים(

 הספק יציע למכירה בכל אחת מנקודות האספקה את כל המוצרים . .ה

נגישה לנכים, בשטח של לפחות  אליהן מתייחסת הצעת המציע הינה ממוזגת, נקודות האספקהכל אחת מ .ו

 מ"ר. 3לפחות מ"ר, הכוללת תא מדידה שמתאים למדידת המוצרים שגודלו  25

ימים בשבוע )לא כולל שבתות וחגי  6אליה מתייחסת הצעת המציע תהיה פתוחה  נקודת אספקהכל  .ז

תשמשנה אך ורק לצורך מכירת המוצרים כפי  נקודות האספקהישראל(. מובהר בזאת, כי אין חובה ש

 שמוגדרים במכרז זה,  ויכולים להמכר בהן מוצרים נוספים.

 .לדרישות ות, העוננקודות אספקהשל  הספק יצרף להצעתו רשימה .ח

כך נקודות אספקה אשר תאשר מכבי יתקינו על חשבונם שלט בפורמט אשר תעביר מכבי,  המורה על  .ט

 שחברי מכבי מקבלים במקום זה שירות בהנחה. 

יכלול הדרכה מפורטת לחברי מכבי לגבי אופן השימוש ,אחסון וניקוי בנקודת אספקה השירות  .י

 המוצרים. 

יפעלו באופן מקצועי על פי הגדרות המכרז, ויבצע כל בקרה  שנקודות האספקהאחראי לכך ספק ה  .יא

 נדרשת לשמירה על מתן שרות איכותי.

 

 תיאור תהליך אספקת המוצרים: .2

  :(התאמה אישית)אביזרי מדף ואביזרים אורתופדים להלן תיאור הליך אספקת  .א

המאשר  ויציג: הפנית רופא של מכבי האביזר תתבצע התאמת  הבלנקודת האספקה מבוטח מכבי פונה  .1.א.2
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)כדי לספק אביזר בהתאמה אישית חייב להיות רשום במפורש בהפנית הרופא רכישת אביזר אורתופדי 

כמו כן, המבוטח יידרש להציג, בנוסף להפניית הרופא, אישור  .שיש צורך באביזר מותאם אישית(

 ת. האישור ייסרק בנקודת האספקה מקדים ממכבי לרכישת אביזר אורתופדי בהתאמה אישי

 אשר תעמיד מכבי.המחשוביים בכלים , נקודת האספקה בתתבצע בדיקת זכאות  .4.א.4

 . והתאמה לאביזר האורתופדיתתבצע מדידה  .3.א.4

   , ואספקת אביזר אורתופדי בהתאמה ימי עבודה לכל היותר 4תהיה תוך  אביזר מדף אורתופדיאספקת  .2.א.4
 .ימי עבודה לכל היותר  8תהיה תוך  אישית

כלי המחשוב שתעמיד  בהתאם להנחיתהשתתפות עצמית יגבה מהמבוטח סכום  , האביזרבגין עלות  .4.א.4

 .מכבי 

  :(בהתאמה אישית)מדרס מוכן ולהלן תיאור הליך אספקת מדרסים  .ב

 של מכבי. מבוטח מכבי פונה לנקודת האספקה בה תתבצע התאמת המדרס ויציג: הפנית רופא אורתופד ...ב.4

 אשר תעמיד מכבי.המחשוביים בכלים , נקודת האספקה בבדיקת זכאות תתבצע  .4.ב.4

 .בפני המבוטח יוצגו קודם כל מדרסים מוכנים המותאמים ע"י מערכת ממוחשבת .3.ב.4

  -באמצעות המערכת הממוחשבת  תתבצע מדידה והתאמה למדרס .2.ב.4

 -באם המערכת ממליצה על מדרס מוכן והמבוטח מעוניין בו  ...2.ב.4

יגבה מהמבוטח סכום ו ימי עבודה לכל היותר, 4תהיה תוך אספקת המדרס המוכן  .....2.ב.4

ההשתתפות העצמית של  כלי המחשוב שתעמיד מכבי. בהתאם להנחיתהשתתפות עצמית 

 המבוטח ברכישת מדרס מוכן תהיה נמוכה יותר ממדרס בהתאמה אישית.

 -באם המערכת ממליצה על מדרס בהתאמה אישית  .2.4.ב.4

 .תתבצע מדידה והתאמה למדרס ...2.4.ב.4

 צור המדרס ע"י הספק.תהליך יי .2.4.4.ב.4

 מסיום התאמת המדרס, יסופק למבוטח מדרס שיוצר עבורו. עבודה ימי 8בתוך  .2.4.3.ב.4

כלי  בהתאם להנחיתלאחר קבלת המדרס,  יגבה מהמבוטח סכום השתתפות עצמית  .2.4.2.ב.4

ההשתתפות העצמית של המבוטח ברכישת מדרס בהתאמה אישית  המחשוב שתעמיד מכבי.

 תהיה גבוהה יותר ממדרס מוכן.

אסור לספק להציע מדרס בעלות גבוהה יותר מזו   -בחר המבוטח במדרס בהתאמה אישית  באם .4.ב.4

 (. 1-ג'ונספח  נספח ג'שהתחייב לה בטופס הההצעה )

  –מערכות מידע .3

אתר לבדיקת קיום זכאות המבוטח למכשיר וגובה ההשתתפות  נקודות האספקהמכבי תעמיד לרשות  .א

  העצמית אותה יש לגבות  ממנו.

יש מחשב עם המציע  אליהן מתייחסת הצעתמנקודות האספקה בכל אחת המציע לוודא כי באחריות  .ב

 לאינטרנט. קישור

כנספח שברשותו ידרשו לחתום על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצ"ב ונקודות האספקה הזוכה  .ג

 למפרט.  ח'

כמפורט  מכוןשברשותו ואנשי קשר בכל נקודות האספקה הזוכה יעביר למכבי רשימה מפורטת של  .ד

. עם קבלת הרשימה ואישורה תעביר מכבי לזוכה כתובת דוא"ל 1-ג'ונספח  נספח ג' –פס ההצעה ובט

אשר עליו ועל אנשי הקשר לפנות על מנת לקבל שם משתמש וסיסמא. הזוכה ואנשי הקשר יקבלו במייל 
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בפקס למכבי.  חוזר טפסים בנושא אבטחה ונוהל החלפת סיסמא לאישור וחתימה. טפסים אלה ישלחו

עם קבלת הטפסים החתומים יועבר במייל שם משתמש וסיסמא, אשר תוחלף לאחר הכניסה 

 הראשונית.

ואת סכום ההשתתפות  ,מכבי למכון אישור, כולל מספר אסמכתאאספקת מוצר תספק בגין כל  .ה

 ספק מוצר ללא אסמכתא ופרוט סכום ההשתתפות העצמית שישהעצמית שיש לגבות מהמבוטח. אין ל

 לגבות מהמבוטח.

הספק יפיק באמצעות האתר פרוט מכירות חודשי על סמך האסמכתאות וסכומי ההשתתפות העצמית  .ו

 שאושרו לגבות. על בסיס הפרוט יגיש הספק חשבונית למכבי.  

נקודת למען הסר ספק, תוגש למכבי חשבונית אחת בלבד ע"י הזוכה שתרכז את סך המכירות מכל  .ז

 . האספקה

 

 מקצועית הדרכה ותמיכה .4

 
 בדבר חברי מכבי, ולוודא כי הם מדריכים את נקודת האספקה נדרשת יכולת הספק להדריך את   .א

אושר על תאשר  נקודת אספקה . ההדרכה תינתן בכל הנחיות היצרן ותחזוקתם לפי השימוש במוצרים 
 ידי מכבי וכן במענה טלפוני אשר יפעיל הספק.

, לפי הצורך או לפי פניה של חברי מכביל השימוש במוצריםאופן הספק יספק תמיכה מקצועית שוטפת ב .ב
 .מכבי

 

 בלבד למוצרים שלא תשולם בגינם עמלת ניפוק ושירותאחריות  .5

 
ידי המשתמש. -על המוצר, שתחל מיום הרכישה של מוצרלפחות לכל  שנה אחת אחריות לתקופה של  .א

 האחריות תקפה לגבי כל רכישה שתתבצע במהלך תקופת ההתקשרות.

יהיה תקין וללא פגם.  מוצרהבתקופת האחריות יהיה הספק אחראי כלפי מכבי וכלפי המשתמשים כי  .ב
 אחריות זו תהיה בתוקף עבור משתמש יחיד באביזר ובשימוש סביר. 

: במהלך או שנמצא כי אינו מתאים ואינו מאושר על פי הנחיית הרופא המטפל פגוםשנמצא  מוצר .ג
 , ללא תשלום., בחדשלאלתר וכה,תקופת האחריות יוחלף על ידי הז
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 ה ס כ ם
 1611 ,ביום ____  בחודש _________ ,אביב-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 בריאות מכבי שירותי 
 117299אגודה עותמנית מס'  
 אביב-לתהיכל הסיטי, , 27מרח' המרד  
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :קרא להלןיאשר ת 

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 _______________________ בע"מ___ 

 ____________________ח.פ.  

 מרח' __________________ 

 "הזוכה" :יקרא להלןיאשר  
 ;שנימצד 

 

 

אביזרים אספקת ל ,116/2112 ושמספרעם הליך תחרותי נוסף, פומבי רגיל מכרז פרסמה  ומכבי  הואיל
כנספח (, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף "המכרז" :להלן )אורתופדיה +מדרסים  - רפואיים

 ;הימנולהסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד   'א
 

 1-ונספח ג' 'גכנספח (, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" ן:והזוכה הגיש הצעה למכרז )להל והואיל
 ;ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ,מכרזל

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

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

 
 

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך הוצהר,
 
 

 כללי .1

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

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

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

 סכם זה, על נספחיו.ה- "ההסכם"

 .מכרזל  1-ונספח ג' 'גנספח  -ההצעה האמורה במבוא להסכם - "ההצעה"
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ומדרסים בהתאמת  אורתופדיים מדף אביזרי מדידה וניפוק של -"השירות2השירותים" 
ואביזרים אורתופדיים בהתאמה  , מדידה הכנה וניפוק של מדרסים בהתאמה אישיתמחשב
 בהסכם זה על נספחיו., הכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט ו, בפריסה גאוגרפית אישית

סך המחיר אשר ישלמו מכבי ומבוטח מכבי לספק ולנקודת האספקה בגין  - "סך התמורה"  

 מוצר כולל מע"מ.

הסכום אותו תורה מכבי לספק לגבות ממבוטח מכבי הזכאי לכך -"השתתפות מבוטח מכבי"   

 אספקת מוצר. הסכום כולל מע"מ.בגין 

סך התמורה בניכוי השתתפות מבוטח מכבי. סכום זה ישולם על ידי מכבי -"השתתפות מכבי"   

 בהינתן הצגת המסמכים הנדרשים על למכבי.

 

 

 אנשי קשר .1

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם __________  מכבי ממנה בזה את .2.1
 זה.

 להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה.__________ הזוכה ממנה בזה את  .2.2

נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות, יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי  .2.3
 י מכבי.יד-לידרש לכך עיוישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם 

 

 התקשרותתקופת ה .3

 תהא לתקופה של)אורתופדיה +מדרסים(  אביזרים רפואייםאספקת ההתקשרות עם הזוכה לגבי  ...3
ו/או  "תקופת ההתקשרות" :)להלן שתחילתה ביום חתימת ההסכם שלוש שניםתקופה של 

  .("ההתקשרות"תקופת 

שתי  תקופות נוספות בנות שנתיים כל -בלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות  .3.2
תוך שמירה על בתיאום עם הזוכה,  ,( בתנאים מיטיבים2או )( בתנאים זהים; 1אחת  בכל פעם, )

 (."תקופות האופציה"להלן: ) ההסכםותנאי  הוראות יתרכל 
 
 

 מתן השירותהזוכה לעניין והצהרות התחייבויות  .4

בהתאם  שירותה, והמוצריםלספק למכבי את  , בכל תקופת ההתקשרות,הזוכה מתחייב .4.1
ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש  ,ובהצעתו מפרטלמפורט בהסכם זה, ב

 בהסכם זה ובמסמכי המכרז. 

, אספקת השרותכי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע, הדרושים לשם  ,מצהיר זוכהה .4.2
הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה, וכי בידו כל האישורים  מדידת המוצרים,ולשם הדרכת 

 .עבור מוצרים אלהלשירות יצור ויבוא, יל פי כל דין,-הנדרשים על וההיתרים

יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג, בזמנים ובמועדים המפורטים בהסכם  כיהזוכה מצהיר,  .4.3
וכן  יצור מדרסיםוכי יש לו מעבדה המצוידת במכשור וכלים המתאימים ל ,את המוצריםזה, 

כל תקופת  לשם מתן השירותים האמורים בהסכם זה, למשך צוות אנשים מיומנים
 ההתקשרות.

הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות,  .4.4
 בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

הספק יחליף כל מוצר שמוחזר אליו כשהוא אריזתו המקורית וללא כל פגם, בכפוף להצגת  .4.5
 קבלה.

יום טרם  31נקודות האספקה לפחות  הספק יעדכן את מכבי בכל שינוי אשר יחול ברשימת .4.6
 השינוי. אי הודעה למכבי על גריעת נקודת אספקה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם.

 

 המוצריםאספקת  .5

 
 שבבעלותו ו/או בפיקוחו אשרמכבי באמצעות נקודות אספקה  למבוטחי המוצריםהזוכה יספק את  .5.1

למען הסר ספק, בכל . תעשה באישור מכבי נקודת אספקהמכבי. הוספה או גריעה של יאושרו על ידי  
 .  5-9נקודת אספקה יהיה אורטוטיסט וטכנאי מדרסים כפי שמפורט במפרט בסעיפים 

לרשותו. באחריות הזוכה לעדכן את  ותהעומד נקודות האספקההזוכה יעביר למכבי רשימה של כל 
 .נקודת אספקהמכבי על כל פתיחה או סגירה של 

 
 תבוצע בקיום התנאים המצטברים הבאים:  המוצריםאספקת  .5.2

  בכלים אשר תעמיד מכבי לספק. -אישור מכבי על זכאות החבר .5.2.1

 אישור מקדים של מכבי לאביזר אורתופדי בהתאמה אישית. .5.2.2

 למדרס או לאביזר אורתופדי.הפניית רופא של מכבי  .5.2.3

 
תהא מערכת  לזוכהלא כולל חומרה ותכנה.  לזוכהאישור הזכאות יעשה באמצעים אשר תעמיד מכבי  .5.3

מחשב מקושרת לאינטרנט וכתובת אימייל לצורך קבלת המידע. מכבי שומרת לעצמה הזכות לדרוש 
נטרנט ומתקני אבטחת מידע כתנאי הכרחי קיום מערכת מחשוב מקושרת לאי נקודת אספקהמכל 

ידרשו לחתום על  ונקודות האספקה הזוכהלמבוטחי מכבי.  המוצריםלאישורו כמתאים לאספקת 
 )נספח ח'(.התחייבות לסודיות 

 הזוכה ידאג לקיום מלאים מתאימים לשרות מבוטחי מכבי.  .5.4

גלית, פרטי יצרן ויבואן, מק"ט, לכל מוצר יצורף דף המכיל הוראות שימוש בעברית, ערבית, רוסית ואנ .5.5
 .הוראות כביסה, אחריות מפורטת

 ו/או HEALTHו/או קנדה  FDAו/או  CEאישור עבור אביזרי אורתופדיה "חצי מוכנים"  נדרש   .5.6

 על אריזת האביזר יצוין ברקוד יצרן. .  ו/או רשות הבריאות ביפן TGAטרליה סאו  

  (:התאמה אישית)אביזרי מדף ולהלן תיאור הליך אספקת אביזרים אורתופדים  .5.7

מבוטח מכבי פונה לנקודת האספקה בה תתבצע התאמת האביזר  ויציג: הפנית רופא של מכבי  .5.7.1
המאשר רכישת אביזר אורתופדי )כדי לספק אביזר בהתאמה אישית חייב להיות רשום במפורש 

בנוסף להפניית  כמו כן, המבוטח יידרש להציג,בהפנית הרופא שיש צורך באביזר מותאם אישית(. 
הרופא, אישור מקדים ממכבי לרכישת אביזר אורתופדי בהתאמה אישית. האישור ייסרק בנקודת 

 האספקה דרך כלי המחשוב שתעמיד מכבי.

 אשר תעמיד מכבי.המחשוביים בכלים , נקודת האספקה בבדיקת זכאות תתבצע  .5.7.2

 תתבצע מדידה והתאמה לאביזר האורתופדי.  .5.7.3

ואספקת אביזר אורתופדי  ימי עבודה לכל היותר, 2פדי תהיה תוך אספקת אביזר מדף אורתו .5.7.4
 ימי עבודה לכל היותר . 7בהתאמה אישית תהיה תוך 

כלי המחשוב  בהתאם להנחיתבגין עלות האביזר,  יגבה מהמבוטח סכום השתתפות עצמית  .5.7.5
 שתעמיד מכבי .

 

  :(בהתאמה אישית)מדרס מוכן ולהלן תיאור הליך אספקת מדרסים  .5.8

מכבי פונה לנקודת האספקה בה תתבצע התאמת המדרס ויציג: הפנית רופא אורתופד של  מבוטח .5.8.1
 מכבי.

 אשר תעמיד מכבי.המחשוביים בכלים , נקודת האספקה בבדיקת זכאות תתבצע  .5.8.2
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 בפני המבוטח יוצגו קודם כל מדרסים מוכנים המותאמים ע"י מערכת ממוחשבת. .5.8.3

  -ממוחשבת באמצעות המערכת ה תתבצע מדידה והתאמה למדרס .5.8.4

 -באם המערכת ממליצה על מדרס מוכן והמבוטח מעוניין בו  .5.8.4.1

  יגבה מהמבוטח ימי עבודה לכל היותר, ו 2אספקת המדרס המוכן תהיה תוך  .5.8.4.1.1

 כלי המחשוב שתעמיד מכבי. בהתאם להנחיתסכום השתתפות עצמית 
ההשתתפות העצמית של המבוטח ברכישת מדרס מוכן תהיה נמוכה יותר 

 ממדרס בהתאמה אישית.

 -באם המערכת ממליצה על מדרס בהתאמה אישית  .5.8.4.2

 .תתבצע מדידה והתאמה למדרס .5.8.4.2.1

 .הזוכהתהליך ייצור המדרס ע"י  .5.8.4.2.2

 מסיום התאמת המדרס, יסופק למבוטח מדרס שיוצר עבודה ימי 7בתוך  .5.8.4.2.3
 עבורו.            

בהתאם אחר קבלת המדרס, יגבה מהמבוטח סכום השתתפות עצמית ל .5.8.4.2.4
ההשתתפות העצמית של המבוטח  כלי המחשוב שתעמיד מכבי. להנחית

 ברכישת מדרס בהתאמה אישית תהיה גבוהה יותר ממדרס מוכן.

להציע מדרס בעלות גבוהה יותר מזו  לזוכהאסור   -באם בחר המבוטח במדרס בהתאמה אישית  .5.8.5
 . (1-ונספח ג' נספח ג'שהתחייב לה בטופס הההצעה )

הזוכה יהיה אחראי לכך שהמכונים יפעלו באופן מקצועי על פי הגדרות המכרז, ויבצע כל בקרה נדרשת  .5.9
 לשמירה על מתן שרות איכותי.

 

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

 

 ותמיכה מקצועית הדרכה .0

 בדבר חברי מכבי, ולוודא כי הם מדריכים את נקודת האספקהלהדריך את   הזוכהנדרשת יכולת  .6.1
אושר על תאשר  נקודת אספקה . ההדרכה תינתן בכל הנחיות היצרן ותחזוקתם לפי השימוש במוצרים 

 _______________.ואשר מספרו  הזוכהידי מכבי וכן במענה טלפוני אשר יפעיל 

 

, לפי הצורך או לפי פניה חברי מכביל אופן השימוש במוצריםיספק תמיכה מקצועית שוטפת ב הזוכה .6.2
 .של מכבי

 

  למוצרים בגינם לא משולמת עמלת ניפוק בלבד שירותאחריות ו .7

. תקופת האחריות מוצר שיסופק בנקודות האספקהלכל   שנה אחתמתחייב לתקופת אחריות של הזוכה 
 יהיה סופק על ידויש מוצר(. הזוכה יהיה אחראי שכל "תקופת האחריות" )להלן: תחל ממועד המסירה

 . ןתקי

 

 התמורה ותנאי תשלום .1

  סך התמורה לזוכה מורכבת מהשתתפות מכבי והשתתפות מבוטח מכבי כהגדרתן בהסכם.  .8.1

במעמד הרכישה ועל פי הסכום אשר תורה מכבי  נקודת האספקההשתתפות המבוטח תיגבה על ידי  .8.2
בגין השתתפות המבוטח מסיבה זו או לזוכה . מכבי לא תהא אחראית לסכומים אשר לא יגיעו לזוכה

כולל עסקה של עד שישה  נקודת האספקהלאפשר תשלום בכרטיס אשראי ב הזוכהאחרת. באחריות 
 תשלומים ללא ריבית. 



 

 
21 

השתתפות מכבי הינה ההפרש בין סך התמורה לבין השתתפות מבוטח מכבי ותשולם על ידי מכבי כנגד  .8.3
שלהלן. השתתפות מכבי לא תעלה באם מסיבה זו או אחרת לא יגיעו  8.4 כאמור בסעיף  הצגת מסמכים

 סכומים בגין השתתפות מבוטח מכבי. לזוכה

 :עמידת הזוכה בהתחייבויותיו, לרבות - תנאי לתשלום החשבונית .8.4

 על ידי מכבי. האשר אושר בנקודת אספקהמכירה  .8.4.1

 על ידי מכבי.קובץ דיווח במבנה שיוגדר  .8.4.2

 של מכבי.אורתופד הפניית רופא  .8.4.3

 

 .שמורה למכבי הזכות להורות על גביית סך התמורה ממבוטח מכבי, במקום האמור לעיל  .8.5

 

, כל המחירים הנקובים נכונים גם לגבי נפגעי תאונות עבודה מבוטחי מכבי, אשר מכבי ספק הסרלמען  .8.6
 .את המוצריםלנפק להם מראש תאשר 

 

לתאונה. במידה  דרכים אינם זכאים להשתתפות מכבי במידה ורכישת המוצרים קשורהנפגעי תאונות  .8.7

והמבוטח טוען שהרכישה אינה קשורה לתאונת הדרכים על הספק להפנות את המבוטח לקבל אישור 

מקדים לרכישה בסניפי מכבי, בצרוף הפנית רופא המעידה על כך שההפניה לרכישת המוצר אינה 

 קשורה לתאונת הדרכים.

למען הסר ספק יובהר, כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל מבוטחים נפגעי תאונות דרכים יהיו זכאים לרכוש 

 את המוצרים במחירי המכרז.

 

הנוספים לגופים באותו המחיר ובאותם התנאים עבור מכבי  המוצריםהזוכה מתחייב לספק את  .8.8

עפ"י  זוכהינים להתקשר עם היהנוספים ו/או מי מהם יהיו מעונ הגופיםכהגדרתם בהסכם, במידה ו
   זה.הסכם תנאי 

להתקשר עם  יניםילהסרת ספק מובהר, כי בכל מקרה שהגופים הנוספים ו/או מי מהם יהיו מעונ
בו נאמר "מכבי", יבואו במקומו הגופים  הסכםב בכל מקוםסכם זה ו, יחולו עליהם תנאי הזוכהה

, כולל הוצאת ליהם, כאילו היו הם מכביזה, יחולו עהסכם הנוספים כאמור, בהתאמה, והוראות 

 חשבוניות תעודות ומסמכים לגוף הנוסף ישירות.

זוכה במכרז בכך, יוכלו להתקשר עם ה םמעונייניוד מובהר, להסרת ספק, כי הגופים הנוספים שיהיו ע

, והתקשרותם עפ"י זוכהזה, אף אם קיימת התקשרות קודמת ו/או אחרת בינם לבין ה הסכםעפ"י תנאי 
 האמור.  זוכההתקשרותם הקודמת ו/או האחרת עם ה זה תבוא במקוםהסכם נאי ת

 

ידה בכמות היחידה פי מכפלת התעריף ליח-בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועלמכבי תשלם לזוכה  .8.9
, בנכוי השתתפות מבוטח מכבי בי, בתוספת מע"מ כדיןי נציג מכיד-לשניתנה בפועל ושאושרה ע

 (."השתתפות מכבי" כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק )להלן:זוכה ידי מכבי ל-שתשולם על

וכוללת את כל התשלומים וההוצאות הכרוכים  ,מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת .8.11
 תמורה נוספת מעבר לתמורה. לכליהא זכאי לא והזוכה השירותים,  אספקתב

 הצמדה  .8.11

בהתאם לשיעור השינוי שיחול  חודשים 12 מידי ןבש"ח יעודכ הנקובהתעריף ליחידה  .8.11.1
 בהשוואה למדד הבסיס.   הידוע במועד העדכון )להלן: "המדד החדש"( במדד

הסופית מהזוכה  ההידוע ביום קבלת ההצע המחירים לצרכן מדד הבסיס יהיה מדד .8.11.2
או המדד  _ נקודותאשר עמד על _______ ,________ שנת ________ חודשגין ב

 מביניהם(.)המאוחר  החדש הקודם

 )שני אחוזים(. 2%-פחת מיעדכון ההצמדה יבוצע בתנאי ששיעור השינוי במדד לא  .8.11.3
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 תנאי תשלום .8.12

 66יום )תום חודש + ( שישה)שישים ו 66 + התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף .8.12.1
ידי נציג -ותאושר עלי הזוכה יד-לפי חשבונית שתוגש ע-, עליום( ממועד הפעילות

 מכבי. 

מועד  תוגש לאחראם . הפעילותמתום חודש ימים  15 -לא יאוחר מ החשבונית תוגש .8.12.2
 ידחה בהתאמה.יזה, אזי התשלום 

ובין אם לאחריו, ות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבונית, בין אם לפני תשלומה מבלי לגרוע מכללי .8.13
מור טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות הא

 לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה ממכבי.

 

 אחריות .9

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או  .9.1
יגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או יהפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, ש

אביזרים רפואיים )מדרסים  אספקתעקב ו/או בקשר עם  ,למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו
 כמפורט ומוגדר בהסכם זה.  ,+אורתופדיה(

הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או  .9.2
בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי רכי דין עור טרחת הוצאה, לרבות הוצאות ושכ

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

כדי לצמצם או לגרוע הזוכה ידי -עלכמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר .9.3
חים כדי לשחרר את יהיה בעריכת הביטו, ולא כםלהסבהתאם  יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב

-אחראי לו על שהואבגין כל נזק מכבי ו/או מי מטעמה לפצות את לשפות ו/או  ומחובתהזוכה 
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על

מכל סכום שיגיע  להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו,לנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא .9.4
לגבותם  תרשאי תהאפי חוק, בכל זמן שהוא, וכן -וריבית עלבצירוף הצמדה  ,לזוכה הממנ

 בכל דרך אחרת.מהזוכה  

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  .9.5
פי ההסכם. למעלה מן הצורך -חסים לשירותים הניתנים על ידו עלההוראות והתקנים המתיי

, (נוסח משולב)החוק לביטוח לאומי אחר כל דרישות והוראות  למלאמתחייב יובהר, כי הזוכה 
אך מבלי לפגוע בכלליות  ,, ובעיקרשהותקנו על פיותקנות וה הצווים ואחר כל 1995-תשנ"הה

 וו/או קבלני המשנה של ו ו/או שליחיו ו/או משמשיוכל עובדישהזוכה, האמור לעיל, באופן 
אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או , לרבות במתן השירותיםועובדיהם שיועסקו 

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

לפי הזוכה אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו,וראות ה .9.6
 ריות כלשהי בגיןמאחאת הזוכה ואין בהן כדי לשחרר  ,פי כל דין-ו/או עלההסכם 

 ., כהגדרתם להלןבביטוחי הזוכהנזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה 

 

 ביטוח .16

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על .11.1
הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הזוכה לערוך ולקיים על 
חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים 

המסומן כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן:  ב"אישור עריכת ביטוחים"
פי ההסכם, -ההתקשרות על (, וזאת למשך כל תקופת"הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הספק"

לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה 
 (שלוש) 3-התיישנות, אך לא פחות מנוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ה

 שנים מתום תקופת ההתקשרות.

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

נספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים ב הזוכה .11.2
תחודשנה  הזוכהלשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי 
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מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות 
יישא בכל  הזוכהכל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי 

 .הזוכהמקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 

לפני יום  14 -, לא יאוחר ממכבילהמציא ל הזוכהמתחייב  מכבי,ללא צורך בכל דרישה מצד  .11.3
כאמור לעיל  הזוכהאישור בדבר עריכת ביטוחי  ,פי הסכם זה-מועד תחילת מתן השירותים על

מצהיר, כי  הזוכהבהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. 
ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי 
מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו 

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-על ההזוכשל 

כדי לצמצם או לגרוע בצורה  הזוכהידי -כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על בהקשר זה מובהר, .11.4
 הזוכהכל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

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

תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב  הזוכהככל שתקופת ביטוחי  .11.5
לעיל בגין הארכת תוקפו  3... אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  מכבילהפקיד בידי  הזוכה

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

להתאימם לערך הנקוב בש"ח הזוכה היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על כי  ,מובהר
 בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

 4... ו/או  3... כנדרש בסעיפים  הזוכהידי -עריכת ביטוחים על מובהר, כי אי המצאת אישור .11.6
, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע מכבילעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את 

 לפי הסכם זה. זוכהל

-לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"אכבי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למ
1971. 

 הזוכהידי -אישור עריכת הביטוחים שיומצא על , לבדוק אתת, אך לא חייבתהא רשאימכבי ת .11.7
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על  כאמור לעיל, והזוכה

מצהיר  הזוכה. זה .. סעיף פי -נשוא האישור להתחייבויותיו עלמנת להתאים את הביטוחים 
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי כי זכויות  ,ומתחייב

א אישור עריכת הביטוחים, וכל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשמכבי ו/או מי מטעמה 
בם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על טי

פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל -פי הסכם זה ו/או על-על הזוכה
 ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

, וכי מכביידי -נם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עליו היעל פ ,יכללו תנאי מפורש הזוכהביטוחי  .11.8
. כמו כן, יתחייב המבטח מכביהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי  ,שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה
 יום מראש.)שלושים(  31לפחות מכבי 

, לרבות אי מתן הזוכהלפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על  ,יכללו סעיף הזוכהביטוחי  .11.9
של , לא יפגעו בזכויותיה הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות

 לקבלת שיפוי. מכבי 

, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הזוכהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  .11.11
והוא פוטר את או הנובע מנזק לרכושו, ו/מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו נגד כ

מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מכבי ו/או מי מטעמה 
תכלולנה , כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי( ,בכוונת זדון. הספק מתחייב

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

הזוכה מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא  .11.11
יו קבלני המשנה יתחייבו לערוך חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפ

 זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת .. ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף 
זה. לחלופין, רשאי  .. סעיף י המוגדר בפ-הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר עלהתקשרותם עם 

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

לא יהיו  ,, למעט ביטוח אחריות מקצועיתהזוכהמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  .11.12
 נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.
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 רישיונות והיתרים .11

 ו/אומתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים הזוכה  .11.1
פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב -היתרים ו/או הרשיונות הדרושים עלה

לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, 
 .תקשרותבמשך כל תקופת הה

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

 

 מועסקי הזוכה .11

כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך הזוכה מצהיר בזה,  .12.1
יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו יולא  ,כעובדיו או שלוחיו

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

ת כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו א .12.2
 החלים עליו.

הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או  .12.3
יגרם להם בעת מתן השירות או יבקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש ש

 בכל פעילות הקשורה למתן השירות. 

פי ההסכם, וכי כל -כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על ,כן מצהיר הזוכה .12.4
פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או -זכות שניתנת על

בשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת 
לואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל ביצוע הוראות ההסכם במ

והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר  ,זכויות של עובדי מכבי
ום ההסכם, או סיום כל עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סי

 .פי ההסכם, מכל סיבה שהיא-התקשרות על

כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך  ,הזוכה מתחייב .12.5
את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או 

 למטרה כלשהי.

 תחייב לפצות ו/או לשפות את מכבימבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מ .12.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או -יקבע עלייגרמו לה, אם יבגין כל נזק ו/או הוצאה ש

 העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

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

 

 ופרסום שמירת סודיות .13

בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר הזוכה מתחייב לשמור  .13.1
עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם 

 או לאחר סיומה. , לפני תחילתהתקשרותאו מתן השירות, תוך תקופת הה

לחוק  118וה עבירה לפי סעיף הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהו .13.2
 .1977-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים  .13.3
 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם.
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 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .14

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות  .14.1
כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף צמודה למדד המחירים לצרכן, אוטונומית בנקאית 

 שקלים אלף מאתיים וחמישים)₪  251,111של בסך , ("ערבות הביצוע"להסכם זה )להלן: 
יום לאחר )מאה ועשרים(  121שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום  ,חדשים(

 .התקשרותתום תקופת ה

או  כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרותהביצוע מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות  .14.2
ק בגין אי מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נז/ אספקת המוצר/ים הסתיים מתן השירות 

או לדרוש הביצוע תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות  -פי ההסכם -התחייבויותיו על מילוי
והזוכה סיים לפצות את  לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרותה הארכה נוספת של

 .הביצועתחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות  ,מכבי כאמור

ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את  פי-ו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו עלבכל מקרה ב .14.3
, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, הביצוע ערבות

 משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.שא ומתן לבוררות, למ

, יהא הזוכה חייב לחדש חלק מהםאו הביצוע השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות  .14.4
לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, הביצוע ו להשלים את סכום ערבות אהביצוע את ערבות 

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

פי -תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על כדי לשמש כל הגבלה אוהביצוע אין בגובה ערבות  .14.5
 ההסכם.

 פי כל דין.-יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או עלהאמור בסעיף זה לא  .14.6

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

 
 

 הפרת הסכם .15

 .פי כל דין או ההסכם-מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית, על .15.1

בנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה או מי  .15.2
יסול עסקים באופן אחר, והליכים חמטעמו שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או 

 יום.)שלושים(  31אלו לא בוטלו תוך 

 - תהא מכבי רשאית ,הסכם הפרה יסודיתהפר הזוכה את ה .15.3

 תר; אולבטל את ההסכם לאל .15.3.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  .15.3.2
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב )שלושה(  3ההתחייבות תוך 

נגרמו ו/או בזה למלא אחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש
 .הקיום כאמור-איכתוצאה מההפרה האמורה ו/או  מכביייגרמו לש

הזוכה למכבי פיצויים לעיל, ישלם  4.3. בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  .15.4
ו שייגרמו למכבי כתוצאה , וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/אש"ח 251,111מוסכמים בסך 

מההפרה ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור 
ד או תרופה אחרים ו/או נוספים בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סע

 פי כל דין.-על

הפר הזוכה את ההסכם הפרה ו/או  ,לעיל 4.3.4. לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  .15.5
ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את  ,שאינה יסודית

ות ו/או ההתחייבות, כפי ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראההתחייבות והזוכה לא תיקן את 
לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל  ,ידי מכבי-שנדרש על

ידי מתן הודעה על כך בכתב, והזוכה יהא -קיומו, וזאת על-את ההסכם מחמת הפרתו או אי
וזאת בגין  ש"ח(, מאתיים וחמישים אלף)₪  251,111 חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך

 הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש
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אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל  מכבי להוכיח נזקים אלה.
 פי כל דין.-ד או תרופה אחרים ו/או נוספים עלסע

, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר הצדדים מצהירים .15.6
עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה 

 יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

ועד ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במ-ביטול ההסכם על .15.7
 שתקבע מכבי בהודעה.

 
 

 הסבת ההסכםאיסור  .10

פי ההסכם או -כויותיו עלזהזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את  .16.1
 , אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.את החובות הנובעות ממנו

ומבוטלת כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה  .16.2
 וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .16.3

פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .16.4
עניין" בו -מכבי הינה "בעלשגוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או 

 . 1968 –עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -גדרתו של "בעלכה

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. .16.5

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

 

 

 זכות קיזוז .17

, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה עשוי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, 
 מכל סכום שיגיע לזוכה ממכבי. ,להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת

 
 
 

 ויתור בכתב .11

 לפיו, אלא בכתב. הצדדיםאין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות  .18.1

דדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש הסכמת מי מהצ .18.2
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על .18.3
 על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 
 
 

 שיפוטסמכות  .19

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו/או  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 . יפו -אביב-בתללמכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 
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 ומתן הודעות כתובות הצדדים .16

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך תחשבנה אלקטרוני למען  פי הסכם זה תישלחנה בדואר-ההודעות עלכל 
 שליחתן . שעות מעת)עשרים(  24כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 
 
 
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 
 
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
    הזוכה מכבי 



 נספח להסכם

 

 _____________ תאריך:

 

 

 לכבוד

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

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 אישור עריכת ביטוחים הנדון:

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

וכן כל השירותים הנלווים כמפורט וכמוגדר בהסכם בקשר עם מתן שירותי _______________________ 

 " השירותים)להלן בהתאמה: " ספקשנערך ביניכם לבין ה

 "(.תקופת הביטוח)להלן: "ת ביום _______ ילה ביום _______ ומסתיימ"( וזאת לתקופה המתחההסכם" -ו

כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין  ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .1
, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק 1981 -)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

₪  6,111,111  כל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות שלנפשי ל
ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה במקרה הלתקופת ₪  21,111,111לאירוע ובסה"כ 

 .ספקמי מעובדי ה קבע כי נושאים בחובות מעביד כלפיוי

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

רוע לאי ₪    4,111,111 ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של
ביטוח. שם המבוטח בפוליסה יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הובסה"כ לתקופת 

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

 .באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק

בקשר עם  , גרר, לרבות נזק בגין נזק גוף ו/או רכוש דין יעפ" הספקאחריותו של  כיסוי  -חבות מוצר טוחיב .3
בגבול "( המוצרים)להלן:" ו/או הבאים מטעמו הספק י"עמשווק, מסופק מטופל,  המיוצר, עקב מוצרו/או 

 ישירות הנובע נזקגם הפוליסה מורחבת לכסות  טוח.הבילתקופת  כלתביעה ובסה" ₪   4,111,111של אחריות 
בשל מכבי ת לשפות אורחב מהביטוח כאמור  בפוליסה כהגדרתו"מוצר"  אינה ואשר המבוטח שביצע מעבודה
בקשר עם  נזקים שנגרמולהספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר למעשי ו/או מחדלי  האחריות

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

כם, אך לא לפני ההסהחלה בטרם נחתם  זאתשבנדון, גם אם פעילות  השירותיםהספק בקשר עם 
 תחול בפוליסה כי מוסכם, כלשהי מסיבה יחודש לא או יבוטל בחברתנו שהביטוח במקרה .___________

 וכל בחברתנו הביטוח תוקף פג וב מהמועד נוספים חודשים 6 למשך, מוארכת ותביעות נזקים גילוי תקופת
 נושא לכל ייחשב, המוארכת הגילוי תקופת במהלך הודעה תימסר ושעליו הביטוח בתקופת שיארע אירוע
 . הביטוח תקופת במהלך ההודעה נמסרה עליו כאירוע ועניין

המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה  -ביטוח אחריות מקצועית .4
הפועלים מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל 

מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות 
ביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי הלאירוע ובסה"כ לתקופת  ₪  4,111,111_של

יטוח כאילו נערך ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הב
 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

עיכוב  או איחוראבדן שימוש, הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים,  

בביצוע השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו 

 .בגין אי יושר עובדים ספקביטוח לכסות את אחריותו של הכן יורחב ה בתום לב. 

לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח  מכביל ספקהננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי ה

לפי הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת 

. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, _______ , אך לא לפני _____הפוליסה

חודשים נוספים מהמועד בו פג  6מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 
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תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי 

 לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. המוארכת, ייחשב

 

 כללי 

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

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

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח ישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .7
 יום מראש. 31הודעה על כך בדואר רשום  מכבימבלי שניתנה ל

לא יהיו נחותים מהנוסח )למעט בטוח אחריות מקצועית( , ספקה מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות .8
 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.
         

 ד רבבכבו        

 ___________חברה לביטוח בע"מ

 על ידי ____________________

 )שם החותם ותפקידו(       

 

 

 

 

 

 



 נספח להסכם

 

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 

 נומיתונוסח כללי של ערבות בנקאית אוט

 

 לכבוד

 227/99מאנית מס' ומכבי שירותי בריאות אגודה עות

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

כשהוא צמוד למדד  ,("סכום הערבות" :)להלן₪  251,111 לסילוק כל סכום עד לסךהננו ערבים בזה כלפיכם 

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

 .אביזרים רפואיים )מדרסים +אורתופדיה( אספקתל , 116/2112מס'  עם הליך תחרותי נוסף פומבי רגיל

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

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

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

כי המדד החדש  ,("המדד החדש" :פני התשלום על פי ערבות זו )להלןיתפרסם לאחרונה לאם יתברר מהמדד ש

(  "המדד היסודי" :נקודות )להלן ____ :היינו, עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______

 :)להלןאזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי 

 (."סכום הערבות המוגדל"

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

 

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

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

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

 

  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל .

 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 

 ניתנת להעברה.ערבות זו אינה 

  

 בכבוד רב,

 

 __________שם הבנק:

 __________שם הסניף:



 ג'נספח 

 

 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 
 11021611מס' עם הליך תחרותי נוסף פומבי רגיל למכרז טופס הצעה  הנדון:

 
 ________________________________התאגיד המציע: 

 
 ___________________________________________________המוצע: השירות 

 
 ____________________הערות: _____________________________________________________

 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

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

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

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

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

התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה  1.2
בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על הסכם 

 המצורף כלשונו.ההתקשרות 

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

 
הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת  1.4

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

 
אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא  1.5

ימים מהמועד האחרון )תשעים(  91ותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו לבטלן, לא לשנ
במשך כל תקופת ההתקשרות לפי  –שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

  ההסכם.

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

 במכרז.
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 :להלן הצעתנו .1
 

 . .רשימת נקודות אספקה(2. הצעת מחיר 1לשוניות :  2) Excelטופס ההצעה מצורף כקובץ 

 אופן ההגשה: 2.1

 במדיה מגנטית 2.1.1

 פלט מחשב מהמדיה המגנטית חתום על ידי המציע בחתימה + חותמת. 2.1.2

בכל מקרה של סתירה בין האמור בהדפסי טפסי ההצעה לבין האמור בפלט המחשב מהמדיה  2.2
 המגנטית, יגבר האמור בפלט מהמדיה המגנטית המודפס שיוגש על ידי המציע.

 

 יובהר כלהלן: 2.3

 . אומדן זה הינו25,111-אורתופדיים הינו כמדף  אביזריאומדן הכמות השנתית של ניפוק  2.3.1

 הערכה בלבד, מכבי אינה מחויבת לכמות זו או לכמות כלשהיא.           

 , מתוכם 1,411-הינו כבהתאמה אישית אורתופדיים ם אביזריאומדן הכמות השנתית של  2.3.2

. אומדן זה הינו הערכה בלבד, מכבי אינה מחויבת לכמות חגורות גב בהתאמה אישית 551-כ

 זו או לכמות כלשהיא.

. אומדן זה הינו 1,111-הינו כמדרסים מוכנים בהתאמת מחשב  אומדן הכמות השנתית של  2.3.3

 ת לכמות זו או לכמות כלשהיא.הערכה בלבד, מכבי אינה מחויב

אומדן זה הינו הערכה  . 9,111-הינו כמדרסים בהתאמה אישית אומדן הכמות השנתית של  2.3.4

 בלבד, מכבי אינה מחויבת לכמות זו או לכמות כלשהיא.

 

 .ניתן להגיש הצעה למחיר עד שתי ספרות אחרי הנקודה 
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 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה 3

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

 .תעודת התאגדות וכן אישור עו"ד/רו"ח כי התאגיד קיים ופעיל –באם המציע הינו תאגיד  ]   [

 על היקף פעילות כספית.אה חשבון אישור רו ]   [

ותשלום  עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונותאישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק  ]   [
 .1976-תשל"והחובות מס(, 

 .' למכרזהנספח  – ערבות בנקאית ]   [

 נספח ו' למסמכי המכרז. -רך דין תצהיר עשוי בפני עו ]   [

 בדבר מורשי חתימה בחברה. אה חשבוןרו /רך דין אישור עו ]   [

 המכרז ממכבי.קבלה המעידה על רכישת מסמכי  ]   [

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

כפי  ]   [  תעודות השכלה ו/או תעודת הכרה במעמד של אורטוטיסט וטכנאי מדרסים  ו/או מכתבי המלצה
 .במפרטשמפורט 

 

 

 
 ____________________ חתימה:  ____________________ השם המלא:

 
 

 ____________________חותמת:  ________________________ תפקיד:
 
 

 __________________ טלפון: ________________________ כתובת:
 
 

 __________________________ :דואר אלקטרוני _____________________ תאגיד: 'מס



 ד'נספח 

 

 טופס פרטי המציע
 
 

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

 שם
 
 

 מס' עוסק מורשה

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 מייצג את יצרן הציוד משנת:

 טלפונים:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  
2.  

 

 
 
 
 תיאור כללי של המציע  .1
 

 

 

 

 

 
 
 כוח אדם .3
 

 אורטוטיסטים וטכנאי מדרסים המועסקים על ידו:מספרם הכולל של  .א
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
34 

 :להם אנו מספקים בשנים האחרונות 2 להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו .4
 באופן סדיר את השירות נשוא המכרז ( 1611-1669)

 
 שם הלקוח:

 
 שם האיש הקשר:

 
 תפקידו:

 
 טלפון:

 
 תיאור השירות שניתן:

 
 תקופת מתן השירות:

 
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 

 

 ____________________  חותמת: ________________________ חתימת המציע:        

 
 ______________________תאריך: 

 
 



 ה'נספח 

 

 כתב ערבות הגשה
 

 לכבוד 
 מכבי שירותי בריאות

 27רחוב המרד 
 אביבתל 

 
                 מספר __________כתב ערבות הנדון: 

 
 

אנו ערבים , ( _______________________"המבקש"לבקשת _________________________ )להלן: 

עם  מכרז פומבי רגילאשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם ₪,  51,111  של בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

 אביזרים רפואיים )מדרסים +אורתופדיה(. לאספקת ,116/2111 מס'  הליך תחרותי נוסף

 

ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים  (עשרה) 11אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

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

 

 ועד בכלל. 17.2.13ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

 
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
 
 

 _______________ _____________________ ______________________ 
 כתובת הבנק  שם הבנק מספר הסניף 

 
 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 
 
 

 _____________  ___________________  __________________________ 
  חתימה וחותמת שם מלא תאריך 

 
 



 ו'נספח 

 

 ר  י  ה  צ  ת
 
 

 ת האמתא מרולאחר שהוזהרתי כי עלי ל ,_________________מס' ת.ז.  ,_____________________ ,הח"מ אני

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

למכרז פומבי ( "המציע"________________ )להלן: ________ המציעכחלק בלתי נפרד מהצעת תצהירי זה ניתן  .1
 .אביזרים רפואיים )מדרסים +אורתופדיה( לאספקת 116/ 2112  עם הליך תחרותי נוסף רגיל

 .וומוסמך ליתן תצהיר זה בשמ ,מציעבמשמש בתפקיד _________________ הנני  .2

 . רזהמכשל מסמכי  בנספח ז'באפשרות המציע לספק את השירות בכל נקודות האספקה כמפורט  .3

במדידה וניפוק של אביזרי מדף אורתופדים  פחות,שלוש שנים לבישראל של בעל נסיון מוכח  הינוהמציע  .4

 ושירות בפריסה ארצית.ואביזרים אורתופדים בהתאמה אישית, לרבות מתן אחריות 

, ביצור מדרסים בהתאמה אישית, מדידתם וניפוקם  פחותשלוש שנים לבישראל של בעל נסיון מוכח  הינוהמציע  .5

 לרבות מתן אחריות ושירות בפריסה ארצית.

, בייצור פחותללוש שנים או בפיקוחו על פי הסכם, בעלת נסיון מוכח בישראל של ש המציע המעבדה שבבעלות .6

 בהתאמה אישית.מדרסים 

  2,111נמכרו במצטבר לפחות  2111בשנת  -מדרסים מוכנים המותאמים למבוטח ע"י מערכת ממוחשבת  .7

ו/או בארצות הברית ו/או במערב אירופה  בישראל ,המוצעת ם( יחידות של המדרסים המוכנים מהתוצרתי)אלפי

 .ו/או ביפן ו/או בקנדה ו/או באוסטרליה

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

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 אישור

 

__________ במשרדי ברחוב  ,עו"ד,________________הופיע בפני _ __________כי ביום  ,הנני מאשר בזה

ואחרי  ,מספר ______________זהות  ידי תעודת עצמו על ההישז ,_______________ _________________, מר

אישר את נכונות הצהרתו  - שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן

 .בפני הנ"ל וחתם עליה

 

 

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                                                     
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 מדרסים  /אורטופדיים מכונים יהיו בהם ישובים
 נספח ז'

  

 .השירות לאספקת אספקה נקודות רשימת אספקה נקודות ד"מס

 חובה -  "כן"ב המסומנות האספקה נקודות

    גוש אבו 1

    פחם אל אום 2

   כן אופקים 3

   כן יהודה אור 4

    עקיבא אור 5

    אזור 6

   כן אילת 7

    אלונים 8

   כן אלעד 9

    מנשה אלפי 10

    אריאל 11

   כן דרום אשדוד 12

   כן צפון אשדוד 13

   כן אשקלון 14

   כן מרכז - שבע באר 15

   כן מערב- שבע באר 16

    עילית ביתר 17

    שאן בית 18

     שמש בית 19

   כן ברק בני 20

   כן מזרח ים בת 21

   כן מערב ים בת 22

   כן גבעתיים 23

    גדרה 24

   כן דימונה 25

    כרמל-אל דלית 26

   כן השרון הוד 27

   כן הרצליה 28

    יעקב זכרון 29

   כן חדרה 30

   כן מזרח חולון 31

   כן מערב חולון 32

   כן תחתית - חיפה 33

   כן כרמל - חיפה 34

   כן הדר -  חיפה 35

    חצור 36

    טבעון 37

    טבריה 38
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    הכרמל טירת 39

    יבנה 40

    יקנעם 41

    ירוחם 42

   כן מרכז -ירושלים 43

   כן צפון -ירושלים 44

   כן דרום - ירושלים 45

   כן מזרח - ירושלים 46

    כסיפה 47

    ורדים כפר 48

   כן סבא כפר 49

    כרמיאל 50

   כן לוד 51

    ציון מבשרת 52

    העמק מגדל 53

   כן מודיעין 54

    בתיה מזכרת 55

    מעיליא 56

    אדומים מעלה 57

    תרשיחא מעלות 58

    רמון מצפה 59

    נהריה 60

    ציונה נס 61

   כן נצרת 62

   כן נתיבות 63

   כן נתניה 64

    עכו 65

    עפולה 66

   כן ערד 67

    כרכור-חנה פרדס 68

   כן תקווה פתח 69

    צפת 70

    קצרין 71

   כן אונו קרית 72

    אתא קרית 73

   כן גת קרית 74

   כן מוצקין קרית 75

    מלאכי קרית 76

   כן ספר קרית 77

    שמונה קרית 78

   כן העין ראש 79

   כן מערב - לציון ראשון 80

 מרכז) מזרח - לציון ראשון 81
 (4 לכביש מזרחית ,העיר

   כן

    להבים - רהט 82

   כן רחובות 83
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    רמלה 84

   כן גן רמת 85

   כן השרון רמת 86

   כן רעננה 87

    שדרות 88

    שוהם 89

    שפרעם 90

 דרומית) דרום - א"ת 91
 (ללהגרדיה

   כן

   כן יפו - א"ת 92

   כן (לירקון מעבר) צפון - א"ת 93

 ללה ירקון בין) מרכז- א"ת 94

 (גרדיה

   כן

    מונד תל 95

     

     

  מ"ק 2 של מרדיוס יפחת לא ממנו האספקה נקודת מרחק -מכבי של מרקחת בית קיים בו ישוב בכל   
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 נספח ח'
 : __________תאריך

 לכבוד
 מכבי שירותי בריאות

 )"מכבי"( 227/99אגודה עותמנית 
 27ח' המרד ר

  תל אביב
 

 ג.א.נ.,
 סודיותהתחייבות לשמירת הנדון: 

 
 1994-ומכבי הינה קופת חולים מוכרת כאמור בתוספת השביעית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד הואיל

 המספקת שירותי רפואה למבוטחיה;
 

בין מכבי לבין __________נחתם הסכם לאספקת אביזריים )מדרסים + אורתופדיה(, ובמסגרת ו והואיל
עתיד לקבל מכם מידע שהינו מידע סודי או בגדר סוד ___________, ת.ז. מס' _______, אני הח"מ, ההסכם 

 (;"מטרת הגילוי"מסחרי שלכם לצורך ______________________________________ )להלן: 
 

לשמירה על סודיות המידע הסודי שיגיע ו/או  זהכתב התחייבות ב יבויותיחיהתי וובהסתמך על הצהרות והואיל
 הנכם מסכימים לספק לי את המידע הנדרש על ידי;, שוי להגיע לידי מכםשע

 
 :לפיכך אני מצהיר ומתחייב כדלקמן

 
 
 , אך ורק מטרת הגילוי.להלןאני אקבל לידי מכם מידע סודי, כהגדרתו  .1

 

 כל שימוש, ביןמוחלטת על מידע סודי שיגיע אלי מתוקף כתב התחייבות זה, ולא אעשה סודיות בשמור אני א .2
 שיגיע לידי סודי באשר הוא ו/או כל מידע אחר מידעכל ב בין בתמורה ובין שלא בתמורה, במישרין ובין בעקיפין,

ו/או  לידי ושיגיעו הלכל הגורמים הקשורים עמבכללותה ו והקשור למכבי במסגרת כתב התחייבות זה או בעטיו
 .כאמורי לידיעת

 
אשר גילויו, מסירתו או כל שימוש בו עלולים באשר הוא,  מידעל "מידע סודי" לעניין כתב התחייבות זה הינו: כ

ו/או למבוטחיה ו/או לכל הגורמים ו/או לקבוצת מכבי, ולחברות הקשורות בה, לעסקיה  לגרום נזק למכבי
אישי, רפואי ופרטי בקשר למבוטחי מכבי  הקשורים עמה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל מידע

הקשורים לפעילות מכבי, וכן כל  וכיו"ב , טכנולוגייםכספיים ,נתונים מסחריים, כלכליים, חשבונאייםל ו/או בקשר
 .ושאינם נחלת הכלל מכבי המערכת ו/או ידע ומידע הנוגעים ו/או הקשורים בפעילות

 
הגילוי,  אני אגביל את גילוי המידע האמור והגישה אליו למספר המינימאלי ביותר של עובדי הדרוש לשם מטרת .3

ובכל מקרה אני מתחייב כי כל עובדי שיהיו חשופים למידע יתודרכו לגבי חובתם לשמירת סודיות המידע שיגיע 
 אליהם ממכבי.

 

כתב בעקבות  כתוצאה ו/או ו/או שיגיעו לידימכבי ידי -אם יימסרו, לי על ,שיימסרוו/או המידע כל המסמכים  .4
במכבי ו/או במבוטחיה ו/או בקבוצת מכבי ו/או בפעילותן ו/או במישרין או בעקיפין,  ,והקשורים התחייבות זה

ה הבלעדי וייחשבו כרכוש ,בכל עתלמכבי "( יהיו שייכים המסמכים": )להלןסודי  המכילים או המתייחסים למידע
אך עובדי )לפי העניין(  ו/או בפני בפני פוו/או ייחש אלי ויועבר . המסמכים הנ"לכאמור לכל צורך וענייןמכבי  של

 מטרת הגילוי.להשתמש בו לצורך  וכלאורק על מנת ש
 

מיד בתום למכבי על ידי יוחזרו  אני מתחייב, כי כל המסמכים שיגיעו לידי במסגרת כתב התחייבות זה כאמור .5
כים אלו מכבי לפי העניין, ולא אשאיר בידי כל עותק ממסמתדרוש קודם לכן בכל עת ולאלתר אם או השימוש בהם 

, דיסקט C.D, תקליטור Hard Disk(, עותק ממוחשב )Hard Copyבכל פורמט באשר הוא, לרבות עותק תדפיס )
 בנוסף, לא תהיה לי במסמכים אלו כל זכות עיכבון. וכל אמצעי טכני אחר(, עותק מקוון וכיו"ב.

 
כתב התחייבות זה מפני גורמים שאינם אני מתחייב לשמור ולהגן על הנתונים והמידע הסודי שיגיעו לידי במסגרת  .6

 מוסמכים לקבלם או מפני חשיפתם, ולנקוט בכל הצעדים הדרושים על מנת לשמור ולהגן על מידע סודי זה.
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אני מתחייב להודיע לכם לאלתר על כל תקלה או חשש לתקלה בנוגע לשמירת בטחון סודיות המידע והנתונים   .7

 שיידרש הדבר בנוגע לתקלה זו.שנמסרו לי ולשתף עמכם פעולה ככל 
 

לא אעשה במידע שאקבל מכם שום שימוש פרט לצורך מטרת הגילוי, ולא אצור בהסתמך על המידע הסודי שאקבל  .8
 כל קשר עם צדדים שלישיים לכל מטרה שהיא.

 

שעשוי ועל הנזק הכבד  והצורך בשמירה קפדנית על חסיונו הסודי, רגישותו המיוחדת של המידעלי  וברורה הידוע .9
ידי עובדי ו/או מי מטעמי, על כל -להיגרם למכבי ו/או למבוטחיה ו/או לקבוצת מכבי עקב חשיפתו על ידי ו/או על

  .המשתמע מכך
 

(, וכן כל דין רלוונטי אחר הקשור בשמירת "חוק עוולות מסחריות")להלן:  1999-כי חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט .11
 פועל ואפעל כלפיכם בעת קבלת המידע בהתאם להוראות דין אלו. מידע סודי, מוכרים לי היטב, וכי אני

 
לאדם לי על פיו, מסירת מידע שהגיע  , לרבותאו אי קיומן במלואןי לפי מסמך זה הפרת התחייבויותידוע לי שכי  .11

, מהווה עוולה אזרחית הוראות ומטרות כתב התחייבות זה, או שימוש במידע שלא לצורך ושלא היה מוסמך לקבל
  פי כל דין.-על

 

  בזמן. תעמודנה בתוקפן לתקופה בלתי מוגבלתפי כתב התחייבות זה -כי התחייבויותי על .12

 
, לרבות מידע שפורסם טרם "נחלת הכלל"נו ילגבי מידע שהלא תחול  בכתב התחייבות זההתחייבויות כאמור ה .13

ו/או , זהכתב התחייבות לאחר חתימת מידע שהפך "נחלת הכלל"  לא יחולו לגביזה, וכן הן כתב התחייבות חתימת 
  פי צו בית משפט.-אם גילוי המידע נדרש על

 
אני אהיה אחראי כלפיכם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג שהוא שייגרמו לכם בעקבות הפרת כתב  .14

  התחייבות זה, ואני מתחייב לפצות ו/או לשפות אתכם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כאמור.
 

שנמסר לי, לרבות פי כל דין לשם מניעת חשיפתו של המידע -מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא לכם זכות לפעול על .15
זליגת המידע ממני, ואני נותן בזה  באמצעות פנייה לערכאות לשם קבלת צווים מתאימים שימנעו את אפשרות 

זמניים/קבועים בקשר לנדון לשם הגנה על את הסכמתי למפרע, ובכפוף לכל דין לא אתנגד למתן צווים ארעיים/
  פי הסכם זה.-המידע הסודי של מכבי על

 

כל זכויות הקניין הרוחני, ככל שקיימות, בכל מסמך, ידע, שיטות עבודה, מידע ייחודי וכיו"ב, אשר ייחשף בפני  .16
 במסגרת כתב התחייבות זה, יהיה שייך בכל מקרה בלעדית למכבי.

 
 
 

 :2112היום, ____ לחודש _______, ולראיה באתי על החתום 
 
 

 חתימה _____________ 

 מר/גב' _____________ 

 ת.ז. _______________ 

 תפקיד _____________ 
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 בתי של כתובות - ''ט נספח
 .מכבי של המרקחת

   

 מרקחת בית עיר אשכול

 אילת 4 איילות אילת מרכז

 יהודה אור 1 אופירה יהודה אור מרכז

 אלעד 1 גאון ניסים אלעד מרכז

 אשדוד 'ד רובע 12 השיטים אשדוד דרום

 לאומי לביטוח צמוד 14 הבנים אשדוד דרום

 הסיטי רובע

 אשקלון 3 הגבורה אשקלון דרום

 התקוה 'רח -שבע-באר ר"בימ  שבע באר דרום

 הממשלה קרית 4

 באר 10  צבי בן - רכבת מגדל שבע באר דרום

 שבע

 ברק בני 34 עקיבא רבי ברק בני מרכז

 ברק בני 64 כהנמן ברק בני מרכז

-וי שפלה

 ם

 ים-בת 39 כצנלסון ים בת

-וי שפלה

 ם

 ים-בת 82 בלפור ים בת

 גבעתיים 16 ויצמן גבעתיים מרכז

 תקוה גני 1 און רב תקווה גני מרכז

 דימונה - מסחרי מרכז דימונה דרום

 השרון הוד  14 הבנים השרון הוד שרון

 הרצליה 17 סוקולוב הרצליה שרון

 חדרה 13 יפה הלל חדרה שרון

-וי שפלה

 ם

 חולון 54 אילת חולון

-וי שפלה

 ם

 חולון 45 קוגל חולון

-וי שפלה

 ם

 חולון 43 גאולים - שושנים נאות חולון
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 חיפה 6 ג"יל חיפה צפון

 נווה זיו מרכז 3 עליכם שלום חיפה צפון
 שאנן

-וי שפלה
 ם

 ירושלים 40 אגריפס ירושלים

-וי שפלה
 ם

 הקטנה הדסה יובל .ק 6 ילה'צ ירושלים

 סבא כפר 56 רוטשילד סבא כפר שרון

-וי שפלה
 ם

 לוד נוף נוה 31 שפירא לוד

-וי שפלה
 ם

 הורקינוס בן 'רח - לוד מחסן לוד
 צפוני תעשיה אזור 5/3 אליעזר

  מגור בית לוד

-וי שפלה
 ם

 מודיעין - 8 תלתן מודיעין

-וי שפלה
 ם

  רננים מרכז -מכבים ר"בימ מכבים

 נצרת 14 רבין יצחק מעלה נצרת צפון
 עילית

 נתיבות 18 ירושלים נתיבות דרום

 נתניה יסמין לב 18  לבון פנחס נתניה שרון

 נתניה 21 בנימין 'שד נתניה שרון

 ערד 18 שמעון ערד דרום

 תקוה פתח 3 שפיגל תקווה פתח שרון

-גנים הדר 94 בגין מנחם תקווה פתח שרון
 עמישב

 גת קרית 64 העצמאות 'רח גת קרית דרום

  13 גושן מוצקין קרית צפון

 נתניהו יוני גלרון - מוצקין קרית מוצקין קרית צפון
8 

-וי שפלה
 ם

 ספר קרית 32 יוסף מסילת ספר קרית

 העין ראש 17 הציונות העין ראש שרון

-וי שפלה
 ם

 15 רוטשילד-לציון ראשון צ"ראשל

-וי שפלה
 ם

 רחובות 7 העם אחד רחובות
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-וי שפלה
 ם

 רמלה 11 ויצמן 'שד רמלה

 גן רמת 14 ביאליק גן רמת מרכז

 השרון רמת 3 הנצח השרון רמת שרון

 רעננה 124 אחוזה רעננה שרון

 אביב-תל 25 'ורג'ג קינג אביב תל מרכז

 אביב-תל 2 בלפור אביב תל מרכז

 אביב-תל 5 ה"השל אביב תל מרכז

 יפו 36 תקומה אביב תל מרכז

 ,2 תובל פינת 98 אלון יגאל אביב תל מרכז
 השלום-אמפא -א"ת

  מרכז 19 אחימאיר אבא  אביב תל מרכז
  .אביב תל שוסטר
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 נספח י'

 

      _________________ ,___________ למכרז מידה אמות בחינת טופס

         _______________:דגם ___________:הספק שם

 בשקלול 20% יהוו האיכותיים והמדדים הסופי הציון בשקלול 80% יהווה המחיר

 :כדלקמן הפירוט פי על הסופי הציון

     

 איכות ציון מדדים פירוט קטגוריה
 מזערי

 לקטגוריה

 ציון  %-ב משקל
 מ לספק

  5 עד 0

 ציון
משוק

 לל

 סף ציון
 משוקלל

       

  0 0 10%  הסופי המשתמש לרשות העומד הלקוחות שירות מערך הספק

  0 0 10%   .למוצרים שירות באספקת שנים שלוש מעל ניסיון 

  0 0 20%   .מדרסים בייצור שנים שלוש מעל ניסיון  

 0 0 0 40%   הספק איכות כ"סה

 אספקה נקודות
 לרשות שעומדות

 הספק

 בהיבטים של:בדיקת איכות מדגמית של נקודות האספקה  
 שטח, נגישות לנכים, מיזוג אויר, נקיון, גודל תא המדידה 

 20% 0 0  

ככל שקרוב  -במיקומים שאינם חובה נקודות אספקה 
  לתכנית מכבי, ציון גבוה יותר

 20% 0 0  

 0 0 0 40%  הספק של הניפוק נקודות איכות כ"סה

 רצון שביעות
 לקוחות

 כללית והתרשמות
 מהספק

  0 0 6% 70% השוטפים לצרכים מענה ומהירות איכות  

  0 0 6%  מיוחדים וצרכים תקלה בעת טיפול ומהירות איכות  

  0 0 6%  הלקוחות של כללית רצון שביעות  

  0 0 2%  מהספק כללית התרשמות 

 התרשמות כ"סה

 כללית

  20% 0 0 0.7 

 3.5 0 0 100% 70%  כ"סה

       

       

       

       

       

       

 


