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 מנהלה

 כללי .1
 םשירותי עם ספק המסוגל לספק למכבי להתקשר"( מעונינת מכבי" כבי שירותי בריאות )להלןמ .1.1

, ומתן שירות לקוחותמכירה  ,הפצהשינוע, אחסון, ליקוט, ניהול מלאי,  :הכוללים ,םילוגיסטי
ברשת מכבי פארם, לרבות מחסן מכבי, ולבתי המרקחת  בפריסה ארצית לכל בתי המרקחת

כמפורט " מכבי קארעבור מוצרי המותג ""( השירותיםן ")להל הפרטיים שבהסדר עם מכבי
 .("הפריטים/המוצרים" )להלןבהסכם 

כמפורט והכל כמויות המוערכות לבהתאם ליעדים ו מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות .1.2
 . רזהמכמסמכי ל א' נספח – במפרט

 2 -שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב 3לתקופה של  תהאההתקשרות  .1.3
 ( מיטיבים, בתיאום עם הזוכה.2( זהים; או )1, בתנאים )שנים כל אחת 3תקופות נוספות בנות 

 . חתימת ההסכםיום ימים מ 90בתוך  יםשירותאת היהיה ערוך לספק הזוכה   הספק .1.4

 לא יערך משא ומתן. .1.5

מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי   .1.6
 פי שיקול דעתה הבלעדי.-רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על

 

 הגדרות .2
בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות 

 :כרת באותו מסמךהספציפית הנזשלהלן, תגבר ההגדרה 

 מתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרזה 135/2015רגיל מספר  פומבי מכרז –"המכרז"  .2.1

 נספחיוכל מסמך זה על  –"מסמכי המכרז"  .2.2

 התנאים המפורטים במסמכי המכרז –"תנאי המכרז"  .2.3

 למסמכי המכרז. נספח ב' - ההתקשרותכהגדרתן בהסכם יהיו הגדרות נוספות 
 

 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

בי שירותי בריאות", ברח' במשרדי "מכ מסמכיוהמעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את 
בין  ,ה'-בימים א' , מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדלגב' , אצל 14אביב, קומה -תלב 27המרד 
  של סךום בתמורה לתשל ,3.12.15 ליום ועד 16.11.15מיום  , החלכל זאת. 10:00-14:00השעות 

  ."מכבי שירותי בריאות"במזומן או באמצעות המחאה לפקודת )שלא יוחזר(, ש"ח   ,5001

 בירוריםפניות ו .3.2

בשעה  15.12.15עד ליום מסמכיו ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או  .3.2.1
 , כאמור לעיל.ועדת המכרזים רכזת, ענת מנדלמכבי: גב'  נציגתאל , 12:00

באמצעות דואר , 'זכנספח בנוסח ובמבנה המצ"ב  Wordזאת אך ורק בקובץ 

 . mandel_an@mac.org.il: אלקטרוני
 .03-5143643בטלפון מס':  פנייתועל המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת 

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

שלחנה יתכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.2.3
 , וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.התשובות ממכבי

  דואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.4
 .29.12.15 עד ליום

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

ירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם במס ההצעה תוגש .3.3.1
רכזת ועדת המכרזים,  -לידי גב' ענת מנדל , 135/2015מספר רגיל  "מכרז פומביורק אך 

 ."14, תל אביב, קומה 27ברח' המרד 

mailto:mahat_s@mac.org.il
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. המועד האחרון להגשת ההצעות 10:00-14:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.3.2
 מועד האמור, לא תתקבלנה!לאחר ה תוגשנה שהצעות  .12:00בשעה  14.1.16יום הוא 

 כלחתימתה, ביחד עם  לאחר ,ג'כנספח ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .3.3.3
המסמכים שיש לצרף  כלהוא חלק מהם, וביחד עם  מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה

הנדרש במכרז, וזאת בעותק  , וכמפורט עפ"יההצעהבטופס  3סעיף , כמפורט בלהצעה
 אחד.

היא  .נרכשו ממכבישכפי מען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז ל .3.3.4
מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל  תכלול את כל

 ואת החתימות כנדרש.הפרטים הנדרשים 

לתיבת המכרזים, תוחתם  המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה .3.3.5
ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך רכזת המעטפה ע"י 
 ושעת קבלה.

הצעות לתקופה השל  ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה .3.3.6
תשלח לכל רוכשי המכרז  – נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם

 ין.לפי העני

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.3.7
אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר 

האמור בעצמו, על  שהצעתו תזכה. המציע יברר את כלאם וככל  ,עם מכבי בהסכם
 כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך. חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .4

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

 .כחוק בישראלמורשה תאגיד  .4.1.1

 .1976-תשל"וקאות גופים ציבוריים, ו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסיביד .4.1.2

מקובלים, וכפי שהם משתקפים  לפי כללי חשבונאות  2014-2012הכנסותיו בשנים  .4.1.3
  ₪.מיליון  30בדו"חות הכספיים השנתיים שלו יהיו, לכל אחת מהשנים, לפחות, 

דרישה זו נקבעה בשים לב לכך שמכבי תשלם לזוכה בעבור עמלת הפצה וכן גם עבור 
 עלות המוצרים.

 מטעם משרד הבריאות.תקף בעל רישיון בית מסחר לתרופות  .4.1.4

ניסיון מוכח בישראל של ידע ובעל משנה מטעמו(  קבלני)בעצמו ולא באמצעות הינו  .4.1.5
וכל נשוא מכרז זה ים ותשירה(, באספקת 2014-2012לפחות שלוש שנים )בשנים 

 פריסה ארציתנקודות חלוקה ב 250ללקוח אחד לפחות, עם לפחות , הכרוך בכך

, כמפורט במפרט צריםמולשינוע השירותי  את השירותים, לרבות מסוגל לספק למכבי .4.1.6
 .משנה מטעמו קבלניבעצמו ו/או באמצעות 

"תנאי אחסון  126בנהלי משרד הבריאות )נוהל  יםעומדהמשנה מטעמו  וקבלניהוא  .4.1.7
 "תנאי הפצה נאותים לתכשירים"(. 130והובלה של תכשירים" ונוהל 

יהיו כלי )על ידי המציע ו/או קבלני משנה מטעמו(  שישמשו לשינוע המוצרים םרכביה .4.1.8
י משרד לפי נוהל תכשירים בתנאי אחסון בטמפרטורת החדררכב ייעודיים להובלת 

  .הבריאות

ו דבעל מערכת קשר סלולרי ו/או אלחוטי בכל אחד מכלי הרכב המופעלים על יהינו  .4.1.9
   ., המאפשרת קשר שוטף עם הנהגיםמשנה מטעמו( קבלני)לרבות של 

 הנדרש.מזערי רט להלן ובציון האיכות העמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפ .4.1.10

רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך, ובכפוף לפירעון התשלום  .4.1.11
 בפועל.

באחד יעמוד  שלאעמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  .4.2

 .הצעתו תפסל – התנאיםמ

לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת,  .4.3
 אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי
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יקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר יתוך פרק זמן קצוב ש
 במכרז זה להגשת ההצעות.      כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  90כי 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 60של עד  תונוספות 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  2זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, מנדלענת בכתב, לידי הגב' 

 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,  5.3לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .5.4
 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

  ביטוחים עריכת אישור .6

)נספח ב' למסמכי  עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות אישור .6.1
(. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של "הביטוחים"אישור עריכת )להלן:  המכרז(

 .ביטוחה חברת ידי על חתומה , הביטוחיםאישור עריכת 

בסכומי הפוליסות או שינויים מהותיים  שינוייםהחתומה שתוגש  בטיוטא, כי לא יתקבלו יובהר .6.2
 תיפסל, הנדרשות מהפוליסות איזו של קיומה אי לרבות, זה מסוג שינויים של במקרהנוספים. 
 .המציע הצעת
 את לתקן מהמציע לדרוש רשאית המכרזים ועדת תהא, כאמור במקרים, לעיל האמור למרות
 .במכרז הזוכה על ההכרזה שלב עד הביטוחים עריכת אישור
 הבלעדי דעתהיהיו נתונים לשיקול  ל"הנ הטיוטהגבי -עלשייעשו  מהותיים שאינם נוסח שינויי
 .כאמור ההכרזה למועדהא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד תמכבי, ש של

 לעיל. 3.2סעיף ים ניתן לבצע בהתאם להוראות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוח שאלות .6.3

את  ההתקשרות הסכם על החתימה מועד לפני יוםעד , למכבי להמציא מתחייב במכרז הזוכה .6.4
 .הביטוח חברת ידי על ומאושר חתום, הביטוחיםאישור עריכת 

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .7

מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי  כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלקמ .7.1
ההצעה הינה  פי שיקול דעתה הבלעדי.-רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על

 .סופית ולא יתקיים משא ומתן

מפורטים ה אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים .7.2
ול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, והכל על פי שיק ,30% –; ואיכות 70% –מחיר : להלן

 .בחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונותיובאופן שת

 :ציון המחיר .7.3

ככל  .'גנספח המצ"ב כ בטופס ההצעה שצוייןההפצה  שיעור עמלתפי ציון המחיר ייקבע על 
   גבוה יותר. הציוןההפצה שניתן נמוך יותר,  ששיעור עמלת
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 :יון האיכותצ .7.4

 .'ח נספחכציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב  .7.4.1

 את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של ועדת המכרזים תבחן .7.4.2
המציע, מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, 

על סמך שביעות רצון , מך הנתונים שצרף להצעהס על מוניטין של היצרן ונסיון בארץ,
 וכן על סמך בדיקת המלצות במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמות עם המציע,

פי כל ממצא אחר שייאסף ע"י -ללקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן ע

 7.4.3 ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף
 להלן.

 הצוות ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. .7.4.3
שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס 

 ,על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה יםהמוצע יםאו לשירותלמציע ו/
אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע 

 כנדרש.

לעיל,  4בתנאים המוקדמים שבסעיף נתן אך ורק לגבי הצעות שעמדו ייודגש כי הציון המשוקלל י .7.5
 .האיכות המזערי ובדרישות ההכרחיות במפרט ןבציו

ברכיבים הכלולים בסעיפי  איכות מזעריהצעה של מציע שלא יעמוד בציון  תדחהועדת המכרזים  .7.6

הכל על פי  לעיל. 44בדרישות ההכרחיות במפרט ובתנאים המוקדמים שבסעיף , לעילדהאיכות 
ל ידי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו ע

 יקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. יועדת המכרזים באופן ש

סיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא יבאם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "נ .7.7
רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד 

 .סיון גרוע" עם מציע זה ישלמכבי לא היה "נ
 סיון גרוע" פירושן: ילצורכי סעיף זה, המילים "נ

 ;השירותים המוצרים ו/או אי שביעות רצון מאיכות .א

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה. .ב

רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול  ועדת המכרזים תהא .7.8
שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו דעתה ובכל דרך 
 במסגרת שיקוליה.

 מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  .7.9
 מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.

וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני .7.10
 מכל סיבה  שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל,

 חודשים מיום תחילתו.)שלושה(  3 י מכבי בתוךיד-לשהיא, או יבוטל ע

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .8

)שבעה(  7המכרז, בתוך למסמכי  'כנספח בהמצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם  .8.1
 מיום ההודעה על הזכייה במכרז. עבודה ימי

ההתקשרות ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם 
 .כמופיע בנספח ב' למכרז

 המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. מסמכי .8.2

ערבות בנקאית אוטונומית  מכביימסור המציע הזוכה ל ,ההתקשרות במעמד החתימה על הסכם .8.3
 נוסח המצ"ב.פי ה-לביצוע התחייבויותיו על
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 ביטול המכרז .9

מציע  הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפילא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת  .9.1
והכל כמפורט  יםהשירות ידי מכבי והמציע הזוכה הסכם לאספקת-כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

 (.'נספח בבהסכם ההתקשרות )

מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה לבטל את המכרז  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .9.2
 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז -אך לא חייבת  -הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית 

 .כאמור

המציעים אשר הגישו המכרז/רוכשי שלח בדואר אלקטרוני לכל יעל ביטול המכרז תהודעה  .9.3
 הצעות במכרז.

רוכשי מסמכי מהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי  .9.4
 המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

 

 המכרז במסמכי עיון .10

 תוצאות פרסום לאחר ,1993-, התשנ"גהמכרזים חובת לתקנות)ו( 21 תקנה להוראות בהתאם .10.1
תיאום  לאחר, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה המכרז במסמכי במכרז משתתף של עיון, המכרז

לשעה או חלק ממנה  ₪ 500של  סךמראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום 
יודגש, כי סכום זה ייגבה החל מהשעה /  ות הכרוכה במתן זכות העיון כאמורלמכבי לכיסוי העל

 השנייה ואילך, לרבות צילומי מסמכים

זכויותיו במסגרת  מיצוי בדבר המשתתף לבדיקת ורק אך נועד לעיל כמפורט המכרז במסמכי עיון .10.2
, ללא קבלת אישור מראש ןאו מקצת כולן, הרחב לציבור אלה תוצאות לפרסם אין. המכרז הליך

 ובכתב ממכבי. 
 

 בעלות על מסמכי המכרז .11

קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין נם ימסמכי המכרז ה
לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש 

 מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.
 

 מכות שיפוטס .12

נושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה בכל הקשור ל הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 . יפו -בתל אביב תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 



 א'נספח 
 

 מפרט
 ין אחרת, אלא אם צוההתקשרות הסכםלשלב כל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות 

 

 הגדרות .1

 ."מכבי קאריאוחסנו מוצרי " שבהםני המפיץ הזוכה, מחס  -" הזוכה ג""מרלו

 .מכבי של המרקחת בתי רשת –פארם"  "מכבי

בתי המרקחת של מכבי ומחסן מכבי, בתי המרקחת הפרטיים, רשתות הפארמים, וכל מוסד  -" ניפוק "אתר
 סדר עם מכבי.רפואי או אחר לפי רשימה שתועבר לספק הזוכה על ידי מכבי במיקום גאוגרפי מוגדר שבה

מערכת הנשלחת באמצעות  של מכבי SAP-ממוחשבת ומאושרת ממערכת ה הזמנת רכש -" SAP"הזמנת 

B2B ,.פקס או דוא"ל 

 הזמנת רכש מבתי מרקחת פרטיים באמצעות טלפניות מטעם הזוכה.  –"הזמנה טלפונית" 

 למכבי יש איתם קאר"(מותג "מכבי יצרנים ויבואנים של ) חיצוניים ספקים –" מכבי מטעםספקים "
 .זה מכרז שירותי חולוי לגביהם מוצריםה לאספקת הסכמים

 מקרים למעט, שלו הממוצע הכולל שהגודל, תכשירים המכיל צבור אגד / גליל / מיכל / קופסא – "מארז"

 לא, חריגים מקרים למעט, כאמור מארז כל משקל. מ"ס X 60 מ"ס X 50 מ"ס 50 במידות: הינו  ,חריגים
 .ג"ק 20 על יעלה

או משטח שינוע אמריקאי  ,ס"מ  X  120ס"מ 80 במידותצבר חבילות על משטח שינוע אירופאי  -משטח""

לאחר ועל המשטח להיות  ס"מ 150לא יעלה על המשטח גובה בשני הסוגים  –ס"מ  X 120ס"מ  100 במידות 
 .חיטוי

 .לאתר/ים שינוע והפצה של מארזים ומשטחים – "משלוח"

המצויד לידציה( ובעל תיקוף )ורכב  –בטמפרטורת החדר" בתנאי אחסון "רכב ייעודי להובלת תכשירים 
המארזים  את מעלות צלזיוס(   15-25בטווח טמפרטורה טמפרטורת החדר )בקרה/הפעלה לאחסון בבמנגנון 

  .בכל עת גם כאשר מנוע הרכב מודמם

 ד הבריאות.של משר 126מוגדר בנוהל כ – "תיקוף )וולידציה("
 

 ניהול מלאי .2

 ., תמרוקים, ציוד(תוספי תזונה )תכשירים רפואיים, פריטים 200 -מלאי של כ ניהול .2.1
בהתחשב בזמני האספקה של כל ספק ) ניהול פגי תוקףניהול אצוות; , בין היתר, לוניהול המלאי יכל .2.2

על ידי מכבי לפי: קוד פריט )קוד ירפא,  וכפי שיועבר המוצריםלכל ( שיבוצעו חודשים( 3-7מטעם מכבי )
 .מחיר ירפא לצרכן;  קוד פארמה סופט( ; ברקוד ; תיאור פריט ; מחיר רכש ; מחיר ירפא לרוקח

  .על ידי מכבייבוצע מול הספקים מטעם מכבי מלאי העיתוד  .2.3
, שיכלול את , יועבר על ידי מכבי לזוכה בטופס פתיחת פריטהפריטיםכל פריט חדש, שיתווסף למגוון  .2.4

הפרטים שלהלן: קוד פריט )קוד ירפא, קוד פארמה סופט(, ברקוד, תיאור פריט, מחיר רכש, מחיר 
  ירפא לרוקח, מחיר ירפא לצרכן, הנחיות אחסון, סוג מוצר.

שינוע ומשטוח מחדש, ככל שיידרש, כל עלויות ה .משטחים( 500 -יועבר לזוכה )כ כיום קייםהמלאי ה .2.5
 .לעיל 2.2. למלאי זה תצורף טבלת נתונים לפי סעיף ועל אחריותו זוכהעל חשבון ה יבוצעו

 

 אחסון .3
המוצרים במערכות המידע הקיימות אצלו ויאחסן את המוצרים בהתאם לדרישות נתוני זוכה יקלוט את ה

 . להלן 3.1בסעיף 
 

 



 
 

 
8 

 

  הזוכהמרלוג ים בראחסון ושמירת המוצ .3.1
  הבריאות משרד אישורינוהלי ו יעפ" יהיו  אחסוןהתנאי 

 .תנאי זה הינו הכרחי במעמד הגשת ההצעה

נקי יבש  ,  בתנאי בקרה ותנאי ניטור כדי לשמור עליו הנדרשהאחסון יצויד בכל  אזור .3.1.1
 . מעלות צלסיוס 25לבין  15בטווח שבין   ובטמפרטורה

 לאזורי וצמודים האוויר מזג פגעי מפני מוגנים יהיו הרכבים של ופריקתם/העמסה אזורי .3.1.2
  .נוהלי משרד הבריאות י"עפ כמתחייב' טמפ תנאי שמירת תוך האחסון

לכוננים לגבי חריגות  SMSאו מערכת בקרה המודיעה טלפונית/ו/הספק יפעיל מוקד מאויש  .3.1.3
ויתעד ונציג מכבי   המזמיןובד בבד יעדכן בכתב את  מידית לתיקון התקלה יטפל כנ"ל. הספק 

 .בכתב  את האירוע כולו
 אלא במשטחים מסודרים. על הרצפהמארזים  יאוחסנולא  .3.1.4
וכן שלא תפגע החיצונית ואיכותם  םשלמות תפגעשלא כך בתנאים  מאוחסנים מארזיםה .3.1.5

 . שלמות ואיכות תכולתם) המוצרים(
 המוצרים .4

 )קידום מכירות(מוצרי קד"מ  .4.1
 משטחים המיועד למוצרי קידום מכירות.  10הזוכה ישריין מקום עבור עד  .4.1.1
לאתר שני משלוחים חודשיים, ללא חיוב בגין עמלת הפצה, עד בהזוכה יספק מוצרים אלה  .4.1.2

 .מכבי, לפי דרישת מועדבו
 מארזים מיוחדים .4.2

כפי שיסוכם עם   חשבון הזוכה,על  ,או ספק מטעמו זוכהעל ידי ה תבוצעק( אריזת המוצרים )שירנו
 מכבי בהתאם לתמחור המפורט בהסכם

 טעם מכבי, יפעל כמפורט להלן: במקרה שהזוכה יגלה מוצר פגום שהגיע מאת הספק מ
ידווח על כך לנציג מכבי בכתב תוך תיאור המוצר )קוד + תיאור מוצר(, הפגם  .4.2.1.1

 ;ספקהאומועד ה פגומיםהבמוצר וכמות המוצרים 
ידווח על הפגם במוצר לספק מטעם מכבי ויתאם את איסוף המוצרים הפגומים  .4.2.1.2

 ישנע את המוצרים חזרה אליו.מטעם מכבי עמו, והספק 
שהתקבלו מוצרים הפגומים כמות היזכה את הזוכה בהתאם ל מטעם מכבי הספק .4.2.1.3

 )לא יבוצעו החלפות(. 
במידה ותהיה מחלוקת בין הזוכה לבין הספק מטעם מכבי, יועבר הנושא לבירור על  .4.2.1.4

 ידי מכבי.
ל פגם במוצר עקב אחסון, שינוע, או כל סיבה ו/או גורם אחר שבאחריות הזוכה, במקרה ש .4.2.2

 יישא הזוכה באחריות ובעלות המוצרים בגין פגם זה. 
 

 הזמנות .5

 תהליך הזמנה מהזוכה לספק מטעם מכבי: .5.1

 .כחלק מעיתוד המלאי, תבצע מכבי ותשלח הזמנות למוצרים לספקים מטעם מכבי .5.1.1
בכל חודש תשלח מכבי לזוכה דוח המפרט את ההזמנות שאמורות להגיע למרלוג הזוכה באותו  .5.1.2

  החודש )הדוח יכלול את פירוט המוצרים, כמויות מכל מוצר ומועד משוער לאספקה(.
, בתיאום וישנע את המוצרים לפי הזמנה זו עד לפתח מרלוג הזוכה ספק מטעם מכבי יספקה .5.1.3

 דת משלוח.בצירוף תעו ,עם הזוכה מראש
מארזים שיסופקו בכל משלוח על ידי הספק מטעם מכבי יופיעו הנתונים על הזוכה לוודא כי ב .5.1.4

 הבאים: תיאור פריט, ברקוד, אצווה, תוקף, כמות בקרטון. 
, ומרגע חתימת הזוכה למרלוג הזוכה תעודת המשלוח תהווה אסמכתא לכך שהמוצרים סופקו .5.1.5

 הזוכה בלבד. על תעודת המשלוח יהיה המלאי באחריות 
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 בכתב מטעם מכביהזמנה לבין המשלוח יידע הזוכה את הספק הבכל מקרה של אי התאמה בין  .5.1.6

 את מכבי. בכתב יידע על כך בד בבד באופן מיידי, להסדרת הנושא מולו, ו
מתחייב הזוכה להחזיר לספק מטעם מכבי את המשטחים עליהם סופקה  וספק יבקש, במידה  .5.1.7

  .כנגד סחורה שמתקבלת לו הסחורה בהתאם לכמות שנמסרה לו.
 תהליך הזמנה מאתר לזוכה .5.2

 .או הזמנה טלפונית SAPהזמנה תבוצע באמצעות הזמנת  .5.2.1
חומר, כמות, : מספר הזמנה, מספר חומר )מק"ט(, תיאור יופיעו הנתונים הבאים בכל הזמנה .5.2.2

 .מזמין אתר
בהזמנה טלפונית מכל אתר את כל טלפנית מטעם הזוכה תקליד  - במקרה של הזמנה טלפונית .5.2.3

 פרטי ההזמנה למערכות הזוכה. 
יעדכן את  ממחסניו, את המוצרים שבהזמנההזוכה לאחר קבלת ההזמנה אצל הזוכה, ילקט  .5.2.4

 מערכותיו בהתאם ויכין את המוצרים למשלוח. 
שעות ממועד קבלת  48האתרים עד לכל ממרלוג הזוכה  מוצרים שינועשירותי  יספקהזוכה  .5.2.5

 ימים ממועד קבלת ההזמנה.  10עד  באחד המוצרים, רוחסמ, ובמקרה של ההזמנה
 

 שירותים נוספים .6

 שירות לקוחות .6.1
 האתרים. כל עבור מאויש מחשובי או /טלפוני ו לשירות לקוחות יעמיד מרכז הזוכה .6.1.1
, תלונות שלוחיםהזמנות, מלגבי אתרים ה עבור  רוריםיביהווה מענה ל שירות הלקוחותמרכז  .6.1.2

  וכו'.
 .08:00-17:00בשעות  ה', –א' זמין בימים שירות הלקוחות יהיה מרכז  .6.1.3
כמוגדר  מכבינציג ליפנה האתרים , ובמידת הצורך שתגענה מבתלונות בעצמו הזוכה יטפל  .6.1.4

בכל מקרה לא יפנה שירות הלקוחות את האתרים לבירור תלונות ישירות בהסכם.  3.1בסעיף 
 .מכבי מול

 מערכת ממוחשבת  .6.2
 גישה מרחוק למערכת ממוחשבת בניהולו. מכבינציגי נדרש לאפשר ל הזוכה .6.2.1

 מלאי, מכירות , הזמנות, קבלת סחורה, אצווה ותוקף. בקרת המערכת תשמש לצורכי  .6.2.2

 .דוחות וניתוחם על ידהמכבי הפקת נציגי להמערכת תאפשר  .6.2.3

במערכת הדרכה ראשונית ויעמיד לרשותם נציג  משתמשיםנציגי מכבי הללהעביר ידאג  הזוכה .6.2.4
 תמיכה. 

 , על פי הרשאות.די מכביעל ישונים במכבי, כפי שיוגדרו  נציגים  3-הגישה תינתן ל .6.2.5
 שמפורטכפי חודשיים  דוחותבהסכם  3.1כמוגדר בסעיף  מכבי נציגל הזוכהבנוסף, ישלח  .6.2.6

 להסכם. השירותים המצורף בנספח
 

 אבטחת מידע במערכת   .7
 הכרחי במעמד הגשת ההצעה –דרישות אבטחת מידע  7.1

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 מערכת ההפעלה במחשב  .1
 win7  ,win8ציין מהי מערכת ההפעלה במחשב )לדוגמא:  .1.1

 .וכדומה(, כולל גרסה
 

 .מהיצרןאשר כי מערכת ההפעלה פועלת ברישיון  .1.2
 

 אשר כי מע"ה מעודכנת, ניתנת לעדכון ותעודכן במהלך .1.3
 תקופת ההסכם. 

 

 לפרט: ____________
 
 

 מאשר    /    לא מאשר
 

 מאשר    /    לא מאשר
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 ( במחשבי הספקAV)= Antivirusתוכנת  .2
מותקנת במחשב הספק )לדוגמא:   AVציין איזה תוכנת .2.1

Norton  ,McAfee .)וכדומה 

 

 פעילה במחשבי הספק. -AVאשר כי תוכנת ה  .2.2

 

מתעדכנת בצורה שוטפת במחשבי  -AVאשר כי תוכנת ה  .2.3
 הספק. 

 

 לפרט: ____________

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר 

 Firewall =(FW)תוכנת   .3
מותקנת במחשב/ברשת )לדוגמא:   FWציין איזה תוכנת .3.1

Check point ההפעלה, וכדומה(., כחלק ממערכת 

 

 מופעלת במחשבי/רשת הספק.  -FWאשר כי תוכנת ה .3.2

 

 לפרט: ____________

 

 מאשר     /     לא מאשר

 הזדהות  .4
אשר כי בגישה למחשב נדרשת הזדהות באמצעות שם  .4.1

 משתמש וסיסמא.

 

 אשר כי תהליך הזיהוי הינו אישי וחד ערכי.  .4.2

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשרמאשר     /     לא 

 הרשאות  .5
אשר כי הוגדרו גורמים מורשים וגורמים שאינם מורשים  .5.1

 לפעילות במערכת באמצעות הרשאות גישה מתאימות.

 

 מאשר     /     לא מאשר

 חיווים ולוגים  .6
 .אשר כי קיים תיעוד בלוג של פעולות משתמשים .6.1

 

 מאשר     /     לא מאשר

 שימוש בענן   .7
מתן השירות נשוא מכרז האם נעשה שימוש  בענן למטרת  .7.1

 זה )כולו או מקצתו(.

 

ספקת מידע ופירוט א -באם התשובה היא כן נא לפרט .7.2
 תעשה כלהלן:

 
הנך נדרש לספק מידע באשר לסוג שירות הענן ולאופן 

 מימוש ההגנה על הפרטיות ואבטחת המידע.
אחת האפשרויות הנה להציג את סעיפי החוזה שנחתם בינך 

העוסקים בהגנת הפרטיות ואבטחת ובין ספק שירותי הענן 
 המידע.

 

 כן  /  לא

 

נא לצרף במסמך נפרד את 

 הפירוט הנדרש

 
ספק העושה שימוש בענן ולא 

 –יצרף את המסמך הנ"ל 
 יפסל.

 
 חובה לסמן במעמד הגשת ההצעה לצורך מתן היתרון – יתרוןדרישות איכות למענה הספק שיהוו  7.2

 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 מדיניות סיסמאות  .1
תווים  6אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מינימום של  .1.1

 לאורך סיסמא.

 

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת שימוש באותיות  .1.2
 וספרות.

 

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת החלפת סיסמה לאחר  .1.3
 יום. 120

 

 

 מאשר     /     לא מאשר 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מניעת חזרה על  .1.4
 סיסמאות קודמות.

  
 5כי מדיניות הסיסמאות אוכפת נעילת משתמש לאחר אשר  .1.5

 ניסיונות עוקבים כושלים להתחברות.

  

 

 מאשר     /     לא מאשר

 חיווים ולוגים .2
 משתמש(. אשר כי לוג המערכת מכיל את זהות המבצע )שם .2.1

 

אשר כי לוג המערכת מכיל את זמן ביצוע הפעולה )תאריך,  .2.2
 שעה(.

 

אשר כי לוג המערכת מכיל את סוג הפעולה )צפייה/ יצירת/  .2.3
 עדכון רשומה(.

 

אשר כי לוג המערכת מכיל את תוצאת הפעולה )הצלחה/  .2.4
 כישלון(. 

 

 אשר כי הלוג ניתן יהיה לצפייה ע"י מכבי.  .2.5

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 :המוצרים תאספק .8

 האתרים .8.1
ואילת  , רמת הגולןכולל יהודה ושומרון, מזרח ירושליםבכל רחבי הארץ האתרים לכל מוצרים  אספקת

  מפורט כלהלן:כ)ללא תשלום נוסף(, לבתי המרקחת הפרטיים שבהסדר עם מכבי, 

 "מכבי פארם"; בתי מרקחת 70 -כ .8.1.1
 בתי מרקחת פרטיים; 700 -כ .8.1.2

 .אתרים 800 -סה"כ כ 
על פי שקול דעתה  ובהר כי מספר האתרים יכול להשתנות במהלך תקופת ההתקשרות עם הזוכהמ -

 .הבלעדי של מכבי
 השינועשירותי  .8.2

לפי שעות עבודתו של כל אתר ובתיאום עמו.  בימים קבועים יינתנו השינועהאספקה,  שירותי .8.2.1

בשעות הפעילות למסירת  האתרשלא בשעות הפעילות, תחייב לחזור אל  האתרהגעה אל 
 לעיל . 5.2.5 כמוגדר בסעיףהמשלוח 

על ידי הזוכה במארזים תקינים ומסודרים, כך שלא יפגמו, יסופקו ו , ישונעויארזוהמוצרים  .8.2.2
 שמפו, תרסיסים וכו'(.מוצרים באריזות זכוכית או מוצרים נוזליים )כגון  רקלרבות אך לא 

שתכלול את הפרטים הבאים: אתר , לכל משלוח לאתר תצורף על ידי הזוכה תעודת משלוח .8.2.3
משלוח(, קוד מוצר, קוד ירפא, שם מוצר, אצווה,  תמזמין )שם + כתובת(, מס' אסמכתא )תעוד

 . תוקף, כמות במשלוח, מספר אריזות
 ,)ברקוד או שיטה אחרת( ערכית חד מזוהה( מדבקה) שינוע הזמנת במספר ימוספר מארז כל .8.2.4

. במידה ויש מעל מארז אחד הזוכההמשלוחים של  והפצת לניהולממוחשבת  ממערכת שתופק
ת מספור המדבקו ,מארזים 3 יש בהתאם למס' המארזים )לדוגמא אםבמשלוח יופקו מדבקות 

 (.וכו' 3מתוך  2,  3מתוך  1יהיה 

וכאמור בסעיף  שעות ממועד ההזמנה 48 -לא יאוחר מ תבוצעהמזמין אתר למשלוח ה מסירת .8.2.5
5.2.5. 

  .באתרוק אותו פרלוהמזמין   לאתר המשלוח את להפיץבאחריות הזוכה  .8.2.6
מקבל  נציג מכבי  חתימתבכפוף ל אסמכתא לכך שהמוצרים סופקו,תעודת המשלוח תהווה  .8.2.7

 המקבל. האתר יהיה המלאי באחריות  ,. ממועד זההמוצרים באתר על תעודת המשלוח
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ובכפוף לנהלי משרד  מעבר לשעות העבודה בכלל הזוכהבכלי הרכב של  ולא יושאר משלוחיםה .8.2.8

שלא נמסרו ליעדם  המוצרים סנו בשעות הלילה יאוח -, ובפרט לא בשעות הלילה הבריאות 

 (.  נוהלי משרד הבריאות חסון המחויבים על פיבתנאי א הזוכהשל  באתרים השונים במרלו"ג 
ו סמל א/שם ו עליהם מוטבעים או ע"י מדים של החברה ו/יזוהה ע"י תג החברה  הזוכהנציג  .8.2.9

 החברה.
 כלי רכב .8.3

העומדים  הזוכה או קבלן המשנה מטעמושבבעלות  , בכלי רכב ייעודייםאך ורק השינוע יבוצע  .8.3.1
 של משרד הבריאות. יםבנוהלבדרישות החוק ו

ח כל כלי הרכב יופעלו על פי דרישות הסכם זה, כולל על ידי קבלני משנה, יהיו תחת פיקו .8.3.2
 הספק.מטעם  בתעבורהשל קצין בטיחות ובקרה 

בגודלם, נקיים יבשים בכלי רכב מתוחזקים היטב מבחינה מכנית, מתאימים  ישונעומשלוחים ה .8.3.3
 , איכותן את שלמות האריזות וויבטיח מוצריםבאיכות ה מווממוזגים, באופן שלא יפג

  ובטיחותן.
  נמען.אתר הכלי הרכב יהיו נעולים בכל עת כולל בעת ביצוע מסירת החבילות ל .8.3.4
 .של משרד הבריאות יםי נוהלבכל רכב תהיה מערכת ניטור ובקרת טמפ' על פ .8.3.5
 ,להובלת מוצרי מזון או בדיקות מעבדה )כגון דם ושתן(הייעודיים לא ישמשו כלי הרכב  .8.3.6

 . או כל דבר אחר היכול לסכן את המשלוח מוצרים ביולוגיים או כימיים אחרים
  הזוכהדיווח למכבי על תקלות בשינוע  ע"י  .8.4

 :טמפרטורהחריגת 
לבין  15בטווח שבין טמפ' חדר חריגה מ, שיצור במקרה בו חל שינוי בטמפרטורת האחסון ו/או השינוע

 :כמפורט להלן החריגהלנציג מכבי ולמזמין המוצרים על בכתב ידווח הזוכה לות צלסיוס, מע 25
  מעלות צלסיוס  30 -את ה המעלות צלסיוס ובתנאי שלא עבר 25שעות מעל  12חריגה של– 

 משרד הבריאות. של 126 דיווח לפי נוהל
  מידידיווח  –מעלות צלסיוס  30חריגה מעל.  

דיווח מידי ובמידת הצורך פנייה לרוקח  –לסיוס מעלות צ 15-חריגה של מתחת לבמקרה בו תחול 
 האחראי של יצרן / יבואן המוצר לבירור ההשלכה של החריגה על יציבות הפריט.

 .הדיווחים יועברו לנציג מטעם מכבי ולמזמין המשלוח                   
 

 :וקבלן המשנה מטעמו הזוכה הכשרת עובדי  .9
 , לרבותבחוק כל העובדים יעברו הכשרה מתאימה ומתועדת בכל הנוגע לנוהלי העבודה הנדרשים .9.1

, הדרכת בטיחות, מוצריםנכון ובטוח של הושינוע : אחסון הבריאותהדרישות על פי נוהלי משרד 
 לצרכי העבודה.לבוש מתאים  ,המרלוג וכלי הרכבשמירה על ניקיון 

 .לעובדיו ההדרכות ביצוע על אישור למכבי ויעביר, לשנה אחת לעובדים בטיחות הדרכות יערוך הזוכה .9.2
 

  הערכה בלבד –אומדן כמויות  .10
 

  כמות תיאור

 500 כמות משטחים לאחסון

 133,000 )שנתי( כמות שורות לכלל האתרים

 900 כמות אתרים 

 מחויבת להן.לשם הערכה בלבד ומכבי אינה הכמויות בטבלה שלעיל הינן  -
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 :"מנהל פרויקט" .11
( שיהיה איש קשר מרכזי ואחראי בכל שלבי "מנהל פרויקט"זוכה ימנה נציג מקצועי מטעמו )להלן: ה

תיאום, פניות ופתרון בעיות, הן מול הנהלת מכבי והן ישיבות  , כולללמכבי יםותיאום השירותההתקשרות 
להחליף את מנהל הפרויקט לאלתר, במקרים של אי מול נציג הלקוח. מכבי תהיה רשאית לדרוש מהזוכה 

 .יםמידה בדרישות המקצועיות ובדרישות השירותע-התאמה או אי
  



 נספח ב'

 הסכם ההתקשרות
 2016________, שנערך ונחתם ביום ____ בחודש 

 

 מכבי שירותי בריאות בין:
 (589902279)מס' מזהה  227/99אגודה עותמנית מס'  
 אביב-, היכל הסיטי, תל27מרח' המרד  
                                                        ("מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי"להלן: ) 

 מצד אחד;

 ____________________________ בע"מ לבין: 

 ח.פ. ____________________________

 מרח' _________________________________

 "(הזוכה"להלן: )
 ;מצד שני

 

 

תרופות, תוספי מזון, ציוד רפואי  ("הספקים")להלן:  יבואנים ויצרניםרוכשת מאת ומכבי  הואיל
 .("המותג")להלן:  ר"אק-"מכבי ם המותגקוסמטיקה תחת ש-ומוצרי דרמו

 

שירותי לוגיסטיקה, הכוללים: ניהול ל 135/2015 ושמספר פומביומכבי פרסמה מכרז   הואילו
מלאי, אחסון, ליקוט, שינוע, הפצה, מכירה ומתן שירות לקוחות עבור מוצרי המותג הפרטי 
"מכבי קאר" )ציוד ותרופות( המיועדים למכירה בפריסה ארצית לכל בתי המרקחת ברשת 

ן: )להלמכבי פארם, לרבות מחסן מכבי, ולבתי המרקחת הפרטיים שבהסדר עם מכבי 
להסכם זה, ואשר מהווה חלק  כנספח א'אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף (, "המכרז"
 ;הימנובלתי נפרד 

 
הכוללים, בין היתר,  מנוסה ומוביל במתן שירותי לוגיסטיקה, ספק מורשה, הינו זוכהוה והואיל

 מכירה של מוצריםו מתן שירות לקוחותאחסון, ליקוט, הפצה, רכישה, ניהול מלאי, 
 ;ישראלמרקחת ב-, בעיקר, למכירה בבתיהמיועדים

 
 ,מכרזל ג'כנספח (, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" ן:הגיש הצעה למכרז )להל זוכהוה והואיל

 ;ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה
 

זוכה ספק הכזוכה וועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על ה והואיל
 ;במכרז

 
 הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:לפיכך 

 

 מבוא והגדרות .1

 המבוא להסכם והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1

  רשימת הנספחים להסכם זה הינה כדלקמן:

כותרות הסעיפים הן לצורכי נוחות והתמצאות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנות  1.2
 ההסכם.

 הבאים תהא המשמעות המופיעה לצדם, אלא אם צוין במפורש אחרת:בהסכם זה, למונחים  1.3

, ורמת הגולן יהודה ושומרוןאזורי שטחי מדינת ישראל, לרבות כל  "אזורי מתן השירותים"
 .כולל מזרח ירושלים

יום שבו פתוחים שני הבנקים הגדולים בישראל לעשות עסקים,  "יום עסקים"
 .כיום עסקיםלמעט יום ו' וערבי חג, שלא יחשבו 
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 המוצרים .2

לפי הסכמי הרכש שחתמה ומחיריהם , כפי שיהיו מעת לעת בהתאם להסכם זה רשימת המוצרים
המצ"ב להסכם זה )להלן:  1-נספח ביהיו כמפורט במכבי עם הספקים תחת שם המותג 

 (."המוצרים"

מפיץ באמצעות למען הסר ספק, הסכם זה לא יחול על ספקי המותג המספקים את המוצרים 
 ם.מטעמ

 

 קשר אנשי .3

 הקשר שיא להיות תרופות רכש ממחלקת ________________ את בזאת ממנה מכבי 3.1
 .זוכהה של הישיר

 .מכבי של הישיר הקשר איש להיות______________ ______ את בזאת ממנה זוכהה 3.2

, יהיה זמין לכל פניה מצד יםיהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות זוכהנציג ה 3.3
 י מכבי.יד-לידרש לכך עימכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם 

 

 שירותיםלעניין מתן ה זוכההתחייבויות והצהרות ה .4

 מצהיר ומתחייב כדלקמן: זוכהה

השינוע , לרבות מתקני העזר, המחסנים ומערך שירותיםמתקניו הקשורים לביצוע הכי  4.1
, זה הסכםהמכרז ונשוא  שירותיםבמתן ה עומדים"( המערךל יחד להלן: "ושלו )הכ ההפצהו

בהסכם, ולשביעות רצונה במכרז ותוך עמידה בהיקפים ובמועדי האספקה כפי שהם קבועים 
 ;המלא של מכבי

בהתאם למפורט  שירותיםמתחייב, בכל תקופת ההתקשרות, לספק למכבי את ה זוכהה 4.2
בהסכם זה, במפרט ובהצעתו ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש 

 בהסכם זה ובמסמכי המכרז. 

, תוך שימוש ולמכרז על כל נספחיהם בהתאם להסכם זה השירותיםמתחייב ליתן את  זוכהה 4.3
 בשיטות עבודה בטוחות, בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית  סעיף זה, על כל 4.4
 של ההסכם.

 

  כמפיץמינוי  .5

)להסרת  בכל אזורי מתן השירותיםכמפיץ הבלעדי של מכבי  זוכהמכבי ממנה בזאת את ה 5.1
כפוף ובהתאם במקבל על עצמו מינוי כאמור, הכל  זוכה, והלעיל( 1.3הספק, כהגדרתו בסעיף 

 לתנאים המפורטים בהסכם זה להלן. 

להלן(, השירותים בגין  8מכבי מתחייבת כי במהלך כל תקופת ההתקשרות )כהגדרתה בסעיף  5.2
בלבד. מכבי מתחייבת לעשות כל  זוכהיבוצעו ויוענקו באמצעות ה שבהסכם זה המוצרים

שלא באמצעות   אתריםעל מנת למנוע מצב בו המוצרים יופצו ל ,שביכולתה, בכפוף לכל דין
 . זוכהה

 
 אופי ההתקשרות  .6

הרכש ובכמויות מינימום )אם ירכוש את המוצרים במחירי יבצע הזמנות מהספקים ו זוכהה 6.1
לבין הספקים תוך שמירה על מלאי מינימאלי כפי מכבי בין  םכפי שסוכמו בהסכמיהוגדרו( 

 . שיוגדר על ידי מכבי

כפי שסוכמו בין על פי תנאי תשלום מול הספקים  זוכהידי ה-עליבוצע המוצרים התשלום בגין  6.2
 מכבי לבין הספקים. 
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יקלוט את הסחורה שנשלחה על ידי הספקים למלאי בתוך יום עסקים אחד לכל היותר  זוכהה 6.3
 .ויאחסנה במחסניו לאחר קבלתה

ימכור את המוצרים בהתאם להזמנות רכש שוטף ויספקם בהתאם לכמויות שהוזמנו  זוכהה 6.4
 . אתריםלכל ה

 
 השירותים .7

להסכם זה,  2-בנספח יעניק במהלך כל תקופת ההתקשרות את השירותים כמפורט ב זוכהה 7.1
 להלן. 9 בתמורה לתשלום העמלה כמפורט בסעיף

  :)"שרינקים"( מארזים מיוחדים 7.2

מארזים שתימסר מראש ובכתב,  ,פי בקשתה-, עליבצע עבור מכבי זוכהה 7.2.1
 2-בנספח ל Error! Reference source not found.סעיףכמפורט במיוחדים 

כאמור  מארז מיוחדלהסכם זה )כולם או חלקם(, כאשר התמורה בגין כל 
 תיקבע בין הצדדים, בכל מקרה לגופו. 

המארזים איזה מבין  זוכהעל רצונה לרכוש מה זוכהבמקרה בו תודיע מכבי ל 7.2.2
כאמור הוראות הסכם זה, בשינויים מארז מיוחד , יחולו על המיוחדים

כאמור, אשר  מארזים מיוחדיםהמחויבים, למעט לעניין סך התמורה בגין 
 זה לעיל. 7.2ייקבע כאמור בסעיף 

 זוכההוראות העל פי ככל שיוענקו, יהיו לרבות המארזים המיוחדים, הענקת השירותים,  7.3
יאושרו על ידי כפי ש להסכם זה )הנספח הלוגיסטי( 3-בנספח כ פותלאספקת מוצרים, המצור

 .הצדדים ביןכמו וסמכבי וי

שלעיל )הנספח הלוגיסטי( יצורף כנספח להסכמים בינה לבין  3-בנספח מכבי תדאג לכך ש
 הספקים, ואלה יתחייבו לפעול לפיו.

 . זוכהידי ה-ניהול המלאי, על כל המשתמע מכך, יבוצע על 7.4

 מכבי. ידי-לע יבוצעו וינוהלולפי מעקב המלאי  המותג לספקי ייצורהזמנות עיתוד המלאי ו 7.5

  אחת לכל חודש תעביר מכבי לזוכה דוח הזמנות ייצור פתוחות עם תאריך משוער לאספקה. 

בכל חודש על פריטים בעלי  5 -עד ליום הפגי תוקף וידווח למכבי מוצרים יבצע ניהול  זוכהה 7.6
 .ממועד הוצאת הדוח תוקף של פחות משנה אחת

 מערכת ממוחשבת לניהול מלאי 7.7

ותה , באמצעלהסכם זה 4-נספח בכמפורט ב לניהול מלאי הזוכה יעמיד לרשות מכבי מערכת
מלאי ומכירות ולצורך שקיפות מלאה בין התנהלות הזוכה  תוכל מכבי להפיק דוחות לבקרת

 .לבין מכבי

תחומי הטריטוריה כהגדרתה בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל  הזוכהידי -לע נוינתי יםרותיהש 7.8
 .לעיל 1.3בסעיף 

 
  תקופת ההתקשרות .8

)להלן: "תקופת  _______________יום בשנים, שתחילתן  3הינו לתקופה בת הסכם זה  8.1
 יום חתימת ההסכםימים מ 90בתוך  יםשירותאת היהיה ערוך לספק הזוכה . ההתקשרות"(

 .)להלן: "תקופת ההתארגנות"(

 שנים 3תקופות נוספות בנות  2 -למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב 8.2
,  והכל תוך שמירה על כל יתר זוכה( מיטיבים בתיאום עם ה2( זהים; או )1כל אחת, בתנאים )

 "(.תקופות האופציההוראות ותנאי ההסכם )להלן: "

 8.2יף עשלא לממש את האופציה כאמור בסל שמכבי תחליט , וככבתום תקופת ההתקשרות 8.3
, מתחייבת מכבי לרכוש ,באותו מכרזלא יוכרז כזוכה  זוכהלצאת למכרז נוסף, והלעיל ו

ברשותו, ביום המוצרים שנותרו את כל  זוכהמה בעצמה או באמצעות מפיץ אחר מטעמה,
ת ההזמנות כאמור מהספקים, ובלבד שמכבי אישרה א סיום ההתקשרות, במחירי הרכש

לפי ובכפוף לכך שהמוצרים תקינים, במצב נאות וראויים לשימוש מכבי  לעיל 7.5בסעיף 
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מתחייב לפעול בהתאם לכך ולשתף פעולה עם מכבי / מפיץ  זוכהה .אישורו של נציג מכבי
  כאמור לצורך מילוי הוראות סעיף זה.

 מוצרים פגומים ו/או החזרות מכל מין וסוגלכלול בסחורה האמורה רשאי לא יהא  זוכהה
 )תשעה( חודשים. 9-ו/או מוצרים פגי תוקף או בעלי תוקף קצר מ

 התמורה .9

 ידה. -יקבעו עלי, יהיו באחריותה הבלעדית של מכבי ושל המוצריםהרכש המחירים ותנאי  9.1

  .השונים אתריםל של כל מוצר מהמוצרים אותו ימכור הזוכה מחיר מהו ה זוכהתורה למכבי  9.2
כפי  מוצרכל של הרכש יהיה  מחיר  , מחסן מכבי(פארם-מכבי אתרי מכבי )סניפילהמחיר 

בתוספת עמלת ההפצה ממחיר המוצר ( "מחיר הרכש")להלן: לבין ספקים  ן מכבישהוסכם בי
 אתריםמכירה ל. הכל מראש ובכתב ,עור ההפצה בטופס ההצעהישתחושב לפי ש הסופי

ידי מכבי והכול בכפוף -על זוכהימסרו בכתב ליתתבצע אך ורק במחירים ובתנאי מכר כפי ש
 .להסכם זה 1-'בנספח להוראות 

כמפורט פי הסכם זה למכבי, הינה -בגין מתן השירותים על זוכההעמלה לה יהיה זכאי ה 9.3
 ."(הת ההפצעמל"להלן: ) למסמכי המכרז נספח ג' -בהצעתו הסופית של הזוכה 

 :התמורה חישוב 9.4

 ;להלן 9.7 כאמור בסעיףמכבי תשלם לזוכה את עלות רכישת המוצרים מהספקים  9.4.1
לרבות בגין החזר הפער בגין מחיר ירפא למחיר הרכש  בניכוי קיזוזים, ככל שיהיו,

עמלת ההפצה ובתוספת  ;להלן 9.8פי סע' -לבגין המכירות עחידות ימוכפל בכמות ה
( 2)-ומחיר הרכש )לפני מע"מ( ב( 1)על פי תחשיב של הכפלת שיעור עמלת ההפצה 

 להלן) 9.7 יףפי סע-לע י נציגי מכבייד-לואושרו עלמכבי  בכמות המוצרים שסופקו
C1),  9.8 יףלפי סעולבתי המרקחת הפרטיים (להלן C2),  בתוספת מע"מ כדין

  (."התמורה" :)להלן

 :לפני מע"מ ,מצ"ב נוסחה -המחשה צורך ל 9.4.2

E = (C1*A)-C2*(D-A) + B*A*(C1+C2) 
A  = רכשה מחיר. 
B  = הפצה עמלת שיעור. 

C1  = (.מכבי מחסנילו פארם מכביל)להלן  9.7 יףסע פי-לשנמכרה ע לפריט כמות 
C2 = (.פרטיים מרקחת בתיל)להלן  9.8 יףסע פי-לע שנמכרה לפריט כמות 

D = לרוקח ירפא מחיר. 
E = מ(מע)לפני  התמורה תחשיב". 
 

 .כנגד חשבונית מס ו/או חשבונית מס זיכוי כדיןהתמורה תשולם  9.4.3

 "פארםמכבי לסניפי "מכירות הפרטיים יעלו על המרקחת המכירות לבתי אם ה 9.4.4
 חודשלמכבי בתוך  וישלם זיכוי מס חשבונית למכבי יגיש הזוכה ,ומחסני מכבי

 פי-לע בתמורהאת יתרת סכום ההפרש )שלא קוזז  האספקהימים מתום חודש 
 בכמות המוכפל מכבי של הרכש למחיר לרוקח ירפא מחיר בין( לעיל 9.4 יףסע

"מ מע בתוספת( להלן 9.8 יףסע פי-ל)ע הפרטייםהמרקחת  תילבשסופקו  היחידות
 .כדין

-ועל , בהתאם להזמנת הרכשאצלו הסחורה שהתקבלה בפועלעלות ישלם לספקים את  זוכהה 9.5
 (. "מהספקים הרכישה עלות")להלן:  פי מחירי הרכש של מכבי מול הספקים

 :יבוצעו כדלקמן םלספקי זוכהתשלומי ה 9.6

, בכפוף שתסופק יחד עם הסחורה זוכהליצורפו פי חשבוניות הספקים ש-על 9.6.1
 ./ אריזות פגומות וכיו"ב לגבי כמויות הסחורה שהגיעו זוכהלהסתייגויות ה

בהתאם  זוכהידי ה-תשולם לספקים עלפי החשבוניות -הרכישות עלסך תמורת  9.6.2
בדרך של העברה בנקאית  (65)שוטף +  לתנאי התשלום שסוכמו בין מכבי לספקים

 לחשבון בנק של הספקים.
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את הסכמיה עם הספקים שיכללו פריטים, מוצרים, מחירים,  זוכהמכבי תעביר ל 9.6.3
את ו ,יאשר בחתימתו כל הסכם כאמור זוכהה .כמויות מינימום וזמן הובלה

 . ספקאותו פי הוראותיו ביחס ל-התחייבותו לפעול על

בהקדם  זוכהיועברו ל םספקיהמחיר שיסוכמו בין מכבי ו ישינויעדכונים בדבר  9.6.4
מיד עם כניסתה של אספקת  אתריםעל מחירי המכירה לם אות , וזה יחילהאפשרי

 . מלאי חדשה וסיום של מלאי קיים, שהיה במחיר שונה ממחיר זה

  :מכבי ולמחסני" פארם"מכבי  לסניפי מכירות 9.7

 , לבית בלב )עבור סניף מכבי פארם באילת(מכירות לסניפי "מכבי פארם" בגין 9.7.1
הרכישה מהספקים  עלותלקבל ממכבי את  זוכהולמחסני מכבי יהא זכאי ה

 35+שוטף שלתשלום  ובתנאי, וזאת כנגד חשבונית מרכזת, ההפצהבתוספת עמלת 
 יום.

תנאי התשלום ייבחנו על ידי מכבי ויעודכנו אחת לשנה כנגזר משיעור האינפלציה 
  שיהיה במשק.

תהא  ם נשוא הסכם זה )קרי: תחת שם המותג(מוצריהההתחשבנות בגין מכירות  9.7.2
שבנות העיקרית והרגילה מול מכבי, ולא ניתן יהיה לערב בין נפרדת מההתח
למכבי  זוכהׁ )היינו: עבור המוצרים נשוא הסכם זה, ימציא ה ההתחשבנויות

חשבונית נפרדת מהחשבונית המרכזת של מוצרים אחרים המסופקים על ידו 
 .למכבי(

 :פרטיים מרקחת לבתי מכירות 9.8

המרקחת  מבתילקבל  זוכהמכירות לבתי מרקחת פרטיים, יהא זכאי ה בגין 9.8.1
 הפרטיים את מחיר הירפא שנקבע לכל מוצר. 

 של הירפא מחיר שבין הפער בגין מכבי את זוכהה יזכהמכירות כאמור  בגין 9.8.2
 הספק מול מכבי של הרכש מחיר לבין הפרטיים המרקחת לבתי שנמכרו המוצרים

 .אלה מכירות בגין זוכהה זכאי יהא לה פצההה עמלת ובניכוי, נטיווהרל
 

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, יבפני מכבי אישור עפ"י חוק עסקאות גופים צ יציג זוכהה 9.9
"מ או מעפי פקודת מס הכנסה וחוק -להמעיד על ניהול פנקסי חשבונות ע 1976-תשל"וה

נוהג לדווח על  כיוכן  ונוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותי הואפטור מניהול זה, על כי 
 "מ בהתאם לחוק.למע ועסקאותי

 

 מלאי פתיחה .10

 רכישת מוצרים מספקים: 10.1

 זוכהההחל ממועד שיתואם בין מכבי לבין הזוכה, ולא יאוחר מתום תקופת ההתארגנות, 
יוזמנו ושהוזמנו על ידי יקלוט למחסניו ויאחסן את כל המוצרים שירכוש ישירות מהספקים, 

נספח ובתיאום עם הספקים כמפורט ב רשימות שיועברו לו על ידי מכבי מכבי מהספקים, לפי
 )הנספח הלוגיסטי(.  3-ב

 :זוכהלמכבי קאר  של מוצריהנוכחי מפיץ העברת סחורה מה 10.2

 ,בע"מ כמיפל חברת - קארמוצרי מכבי  שלהנוכחי  מפיץרכוש ישירות מהי זוכהה 10.2.1
כפי שיועברו את המלאי הקיים, לפי הרשימות שיועברו ע"י מכבי, במחירי הרכש 

תוך  ,65ובמועד כפי שתעדכן מכבי, ובתנאי תשלום של שוטף +  מכביידי -על
 ימים( ממועד תחילת הסכם זה. 14שבועיים )

 .וועל חשבונ זוכהתבוצע ע"י ה זוכההובלת המוצרים למחסני ה 10.2.2

 את איכות הסחורה, טיבה ותוקפה.  ו, שיאשרזוכהציג הונ נציג מכבי ינכחובהעברה  10.2.3

 רכוש רק את הסחורה התקינה שאושרה ע"י נציג מכבי.י זוכהה 10.2.4

למכבי דו"ח המפרט את הכמות המדויקת שהתקבלה  זוכהבתום ההעברה, יעביר ה 10.2.5
 במחסניו מכל מוצר. 

מוצרים פגומים או מוצרים שתוקפם  זוכהלהסרת הספק, לא יתקבלו במחסני ה
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 חודשים ממועד ההעברה. 6עתיד לפוג תוך 

 4,000,000של עד  מקדמה זוכהמכבי תעביר ל, (לעיל 10.2.5)סעיף  ח זה"על סמך דו 10.2.6
הכוללת של  העלותגובה ב ,65תנאי תשלום של שוטף + ב (,לא כולל מע"מ)₪ 

, בניכוי התשלומים החודשיים זה 9.9בסעיף  כאמור זוכההרכוש יהמלאי אותו 
 .עד למועד זה זוכהשיועברו על ידי מכבי ל

 פי הסכם-על זוכההינה על חשבון סך התשלומים להם יהא זכאי השלעיל  המקדמה
ותוחזר למכבי מיד כאשר התשלומים החודשיים  ההתקשרות תקופת במהלךזה 

 .שישולמו על ידי מכבי יכסו את סכום המקדמה כאמור

 

 מערכות מידע  .11

 4-בנספח מערכות מידע כמפורט בגישה ליספק למכבי, לאורך כל תקופת ההתקשרות,  זוכהה
 להסכם זה.

 

 כוח עליון .12

מי על אף כל האמור לעיל ולהלן בהסכם זה, אירוע, מעשה ו/או מחדל, אשר אינו בשליטת  12.1
לא יכול היה להימנע ממנו או להפסיקו באמצעות נקיטה באמצעים אותו צד ואשר  מהצדדים

סבירים, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה של כוחות סדירים או 
אירועי טרור, פיגועים, אסון טבע, התפוצצות, שריפה, גניבה, עוצר,  לא סדירים, גיוס כללי,

שביתה, השבתה, הפרות סדר מקומיות או כלליות, חוק, תקנה, צו ו/או הוראה של רשות 
"(, ייחשבו כמצדיקים אי אירוע כוח עליוןממשלתית ו/או של כל רשות מוסמכת אחרת )"

הסכם זה או במקצתן, לפי העניין, אשר לא  פי-במלוא התחייבויותיו עלאותו צד עמידה של 
תהווה הפרה של הוראות הסכם זה, וזאת עד סמוך לאחר סיומו של אירוע כוח עליון כאמור, 

, והכל ככל שאותו אירוע כח עליון מונע והכול בכפוף להוראות הג"א בעניין משק לשעת חירום
 . בפועל מאותו צד לקיים את התחייבויותיו, כולן או חלקן

, סמוך ככל האפשר הצד הרלוונטי לצד השניבהתקיים אירוע כוח עליון כאמור, יודיע על כך  12.2
אותו צד וכן יודיע על התקופה המוערכת בה יתקיימו אותן נסיבות )ככל ש ,לאחר שנודע על כך

להסתמך על הוראות סעיף הצד הרלבנטי יכול להעריכה(. לא נמסרה הודעה כאמור, לא יוכל 
תחרר מאחריותו להפרתו של הסכם זה, אלא אם בשל הכוח העליון כאמור זה על מנת להש

 לא היה ביכולתו למסור הודעה כאמור.

כוח עליון ך אירוע להלן, נמש 23.2.4לעיל ומהוראות סעיף  12.1מבלי לגרוע מהוראות סעיף  12.3
( ימים רצופים, יפעלו הצדדים למציאת פתרון הוגן 30למשך תקופה העולה על שלושים )

רים למזעור השפעתו של הכוח העליון על קיום וסביר למצב שנוצר, תוך נקיטת מאמצים סבי
  התחייבויות הצדדים על פי הסכם זה במידת האפשר.

כי ידוע לו שלאור היותה קופת חולים , זוכהידי ה-מובהר ומוצהר עללמרות האמור לעיל,  12.4
כהגדרתו ", מפעל חיוני"הרי שבזמן חירום מכבי תחשב , המספקת שירותי בריאות לקהילה

ולפיכך הוא מתחייב להמשיך ולספק את , 1967-, התשכ"זרוםיח-עבודה בשעתבחוק שירות 
בפועל  מונעוככל שאירוע הכוח העליון ים לפי הסכם זה גם בזמן חירום כאמור, אלא מוצרה
 מילוי התחייבויותיו.את  זוכהמה

 
 מצגים והתחייבויות .13

מצהיר ומתחייב בזאת  זוכהבהסכם זה, ה זוכהמצג אחרים של ההתחייבות ומבלי לגרוע מכל  13.1
 כלפי מכבי כדלקמן:

הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות והכלים הנחוצים על מנת להעניק למכבי את  13.1.1
 השירותים. 

לנהלי משרד הוא יעניק את השירותים בשקדנות וברמה מקצועית גבוהה, בהתאם  13.1.2
 "תנאי הפצה 130"תנאי אחסון והובלה של תכשירים" ונוהל  126הבריאות )נוהל 

 תוך ניצול מלוא יכולותיו וכישוריו המקצועיים; נאותים לתכשירים"(, 

הוא יפעל כלפי מכבי לשם הענקת השירותים בצורה מיטבית, ביושר, בנאמנות  13.1.3
את מתחייב כי עובדיו ו/או מי מטעמו יעניקו למכבי  זוכהולטובת מכבי. ה

חרים של השירותים ללא משוא פנים ומבלי לתת עדיפות למוצרים של ספקים א
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מתחייב כי בכל עת, עובדיו ו/או מי מטעמו לא ישדלו את  זוכה. כמו כן, הזוכהה
 לרכוש מוצרים מתחרים של ספקים אחרים;  אתריםה

אין כל מניעה חוקית ו/או הסכמית ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה וביצוע  13.1.4
אינם עומדים בניגוד או בסתירה לפסק דין, לצו או להוראה של אלה האמור בו, וכי 

בית משפט, לחוזה, הסכמה או הסכם כלשהו שהוא צד לו, למסמכי היסוד שלו, או 
לכל התחייבות אחרת שלו, בין מכוח הסכם )בעל פה, בהתנהגות או בכתב( ובין 

 מכוח הדין; 

ידי מוסדותיו -ו עלפיו אושר-התקשרותו בהסכם זה וביצוע התחייבויותיו על 13.1.5
ידיו, הסכם זה -המוסמכים עובר למועד חתימת הסכם זה. עם חתימת הסכם זה על

יהיה תקף ומחייב, ייצור התחייבויות תקפות ומחייבות שלו כלפי מכבי ויהיה אכיף 
 ידי מכבי בהתאם להוראותיו.-מבחינה משפטית על

מכבי מצהירה ומתחייבת  מבלי לגרוע מכל מצג והתחייבות אחרים של מכבי בהסכם זה, 13.2
 כדלקמן: זוכהבזאת כלפי ה

בצורה מיטבית, ביושר ובנאמנות, וכן כי ידועות ומוכרות לה  זוכההיא תפעל כלפי ה 13.2.1
 כל דרישות הדין החלות על המוצרים;

היא בעלת מלוא זכויות ההפצה והמכירה של המוצרים בטריטוריה, וכי לא יהיה  13.2.2
הסכם זה כדי לפגוע בסימני המסחר ו/או כל פי -על זוכהידי ה-במתן השירותים על

 זכות קניינית אחרת )לרבות זכויות קניין רוחני( של צד שלישי כלשהו; 

אין כל מניעה חוקית ו/או הסכמית ו/או אחרת להתקשרותה בהסכם זה וביצוע  13.2.3
פיו, אינם עומדים בניגוד או -האמור בו, וכי הסכם זה וביצוע התחייבויותיה על

ין, לצו או להוראה של בית משפט, לחוזה, הסכמה או הסכם בסתירה לפסק ד
כלשהו שהיא צד לו, למסמכי היסוד שלה, או לכל התחייבות אחרת שלה, בין מכוח 

 הסכם )בעל פה, בהתנהגות או בכתב( ובין מכוח הדין; 

 
 היתרים ורישיונות .14

ת וההיתרים מצהיר ומתחייב כלפי מכבי כי הוא קיבל את כל האישורים, הרישיונו זוכהה 14.1
 ופי הוראת כל רשות מוסמכת לשם מתן השירותים למכבי ועמידת-הדרושים לפי כל דין ועל
פי הוראות הסכם זה, לרבות רישיון עסק ורישיון ממשרד הבריאות -בכל ההתחייבויות על

לשם אחסון והפצה של תרופות, מזון, תוספי מזון ותמרוקים, וכי ידאג לשמרם בתוקף 
 ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, במהלך כל תקופת ההתקשרות.

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

העתק של ההיתרים, הרישיונות ו/או האישורים האמורים )כשהם  מכבייספק להזוכה  14.2
 .מכביידי -תקפים(, ככל שהדבר יידרש על

, מראש, על כל שינוי שחל באלו מהאישורים, הרישיונות מכבימתחייב ליידע את הזוכה  14.3
על ידי , המופצים םוההיתרים שנמצאים בידו וקשורים לקיומו של הסכם זה ו/או למוצרי

 .זוכהה

יהיו תואמים בדיוק לאישורים הרלוונטיים,  זוכהמכבי מתחייבת שכל המוצרים שיסופקו ל 14.4
 הקיימים, לגביהם, באותו מועד.

 

 התקשרות כקבלן עצמאי; קבלני משנה .15

פי הסכם זה כקבלן -יעניק למכבי את השירותים על זוכההצדדים מצהירים בזאת כי ה 15.1
כי אין בהסכם זה ו/או בתנאיו דבר אשר יש בו כדי ליצור  עצמאי. כמו כן, הצדדים מצהירים

 ו/או להוות קשר של שותפות ו/או מיזם משותף בין הצדדים.

יהיה רשאי  זוכהפי הסכם זה, ה-לקיום התחייבויותיו על זוכהמבלי לגרוע מאחריותו של ה 15.2
פי הסכם -להתקשר עם קבלני משנה, לרבות קבלני כוח אדם, לצורך ביצוע התחייבויותיו על

להם יסופקו המוצרים  אתריםזה ובלבד שיודיע על כך למכבי מראשו ובכתב ושהיקף ה
( מסך 25%באמצעות מובילים חיצוניים לא יעלה על שיעור של עשרים וחמישה אחוזים )

יישא באחריות כוללת ומלאה להתחייבויותיו לפי הסכם זה, בין  זוכה, ובכל מקרה האתריםה
 ידי אחרים. -לשבוצעו על ידו ובין ע
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כוח האדם כאמור לעיל, המשנה ו/או קבלני מתחייב כלפי מכבי כי יוודא שקבלני  זוכהה 15.3
פי הוראת -קיבלו ומשמרים את כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הדרושים לפי כל דין ועל

יפסיק  זוכהפי הוראות הסכם זה. ה-כל רשות מוסמכת לשם מתן השירותים למכבי על
השירותים בכל מקרה של שינוי בנוגע לאישורים/היתרים/רישיונות כאמור, לאלתר אספקת 

 אשר יכול להביא לסיכולו של הסכם זה.

מתחייב כי קבלני המשנה יהיו מבוטחים בכל הביטוחים הנדרשים לצורך אספקת כל  זוכהה 15.4
 .להלן 18בסעיף ידי קבלן משנה כאמור -השירותים הרלוונטיים על

 

 זוכהמועסקי ה .16

 שירותיםשיועסקו על ידו לצורך מתן הו/או קבלני המשנה מצהיר בזה, כי כל האנשים  זוכהה 16.1
ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו, ולא ייחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או 
בעקיפין, ויועסקו על ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם 

 הנובעות מיחסיו עימם.

או /מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו זוכהה 16.2
 הסכם החלים עליו.

ו/או  שירותיםאחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן ה זוכהה 16.3
 שירותים, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת מתן השירותיםבקשר למתן ה

 . שירותיםאו בכל פעילות הקשורה למתן ה

פי ההסכם, -עלים משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות זוכההלעיל  15.1כאמור בסעיף  16.4
פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על -וכי כל זכות שניתנת על

, אינה אלא אמצעי שירותיםתן הידם ו/או בשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במ
ו/או לכל העובדים המועסקים  זוכהלהבטחת ביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה ל

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

 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-ההסכם, או סיום כל התקשרות על

לא יתפרש זה בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם  שירותיםמתחייב, כי ייתן את ה זוכהה 16.5
להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין  זוכהכמסמיך את ה

 כלשהו או למטרה כלשהי.

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי  זוכהו/או סעד הנתונים למכבי, המבלי לגרוע מכל זכות  16.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי -בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה, אם ייקבע על
 ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

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

 
 אחריות ושיפוי .17

פי דין בכל -הספקים באחריות על ולדאוג לכך שבהסכמיה עם הספקים יישאמכבי מתחייבת  17.1
 . זוכההקשור לייצור, ייבוא ואספקת המוצרים וכי התחייבות כאמור תהא כלפי מכבי וכלפי ה

באחריות הבלעדית לטיב המוצרים ולאיכותם ולכל נזק לגוף ו/או לנפש ו/או הספקים יישאו  17.2
קלקול או ,  הכלל מן יוצא וללא סוג מכל תוצאתי נזק לרבותלרכוש ו/או נזק מכל סוג שהוא, 

עם "( של אדם כלשהו בגין פגם מכל סוג שהוא במוצרים ו/או בקשר נזק" :אובדן )להלן
יוחד ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אחריות יצרן עם השימוש בהם, במהמוצרים ו/או 

, למעט מקרים של רשלנות במעשה 1980-בהתאם לחוק האחריות למוצרים פגומים, התש"מ
, במילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה, אשר יהיו באחריות זוכהו/או במחדל ו/או זדון של ה

 . זוכהה

או /ו אובדןאו /ו נזק לכל על פי דין אחראי יהא זוכההלגרוע מן האמור בהסכם זה  מבלי 17.3
, הכלל מן יוצא וללא סוג מכל תוצאתי נזק לרבות, לרכושאו /ו לגוף, הפסדאו /ו פגיעה

ו/או לצד שלישי כלשהו עקב  הו/או למי מטעמ מבוטחיהו/או ל הו/או לעובדי למכבי יגרמויש
 .זה בהסכם ומוגדר כמפורט, במסגרתםאו /ו השירותיםו/או בקשר עם מתן 
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בגין כל נזק ו/או מיד עם דרישתה הראשונה, , מכבישפות את פצות ו/או ל מתחייב זוכהה 17.4
, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין כביהוצאה ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או תשלום שייגרמו למ

 פי עלאו /ו ההסכם פי על, זוכהה, כתוצאה מאירוע, שהינו באחריות מכביתביעה שתוגש נגד 
 עלאו /ו זה הסכם פי עלמכבי  מזכויות לגרוע מבלי והכל, בכפוף לפסק דין חלוט, וזאת דין כל
 כל בפני להתגונן הזדמנות זוכהל שניתנה ובלבד ,אחרים סעדאו /ו תרופה לכל דין כל פי

 .כאמור תביעהאו /ו הוצאהאו /ו דרישה

כדי לצמצם או  זוכהידי ה-בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על 17.5
לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי 

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

סעיף זה בכללותו, מכל סכום שיגיע מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי  17.6
פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם -, בצירוף הצמדה וריבית עלזוכהממנה ל

 בכל דרך אחרת. זוכהמה

מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  זוכהה 17.7
פי ההסכם. למעלה מן הצורך -ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי )נוסח  זוכהיובהר, כי ה
ם והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע ואחר כל הצווי 1995-משולב(, התשנ"ה

, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני זוכהבכלליות האמור לעיל, באופן שה
המשנה שלו ועובדיהם שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות 

פי -ת זכאים לכל הזכויות שעלבאופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרו
 החוק הנ"ל.

לפי  זוכההוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של ה 17.8
מאחריות כלשהי בגין  זוכהפי כל דין, ואין בהן כדי לשחרר את ה-ההסכם ו/או על

 להלן., כהגדרתם זוכהנזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי ה

 

 ביטוח .18

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ממועד  הזוכהמהתחייבות או /מבלי לגרוע מאחריות ו 18.1
לערוך  הזוכהתחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב 

ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים 
להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד  5-בנספח ור עריכת ביטוחים" המסומן כהמפורטים ב"איש

"( וכן את אישור עריכת הביטוחים" ו/או "אישור עריכת ביטוחי הזוכה)להלן: "הימנו 
, וזאת למשך  "(הביטוחים" ו/או "הזוכהביטוחי "יחדיו:  )להלןהביטוחים המפורטים להלן 

כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח אחריות כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לרבות 
מקצועית למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת 

 , אך לא פחות משלוש שנים מתום תקופת ההתקשרות.הקבועה על פי דין ההתיישנות

כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב שימוש בכלי רכב, שבבעלותו ו/או  ביטוח חובה 18.2
 בשימושו של הזוכה ו/או מי מטעמו לצורך מתן השירותים.

י מ, לפי העניין, לכל כלי הרכב אשר בבעלות ו/או בשימוש הזוכה ו/או ביטוח מקיף ו/או צ.מ.ה 18.3
 מטעמו במסגרת מתן השירותים. 

ויתור על זכות התחלוף כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, ובלבד הביטוח יכלול סעיף בדבר 
 שהאמור בדבר ויתור על התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

על אף האמור לעיל, מוסכם בזאת כי הזוכה רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף, כאמור בסעיף 
חול כאילו נערך הביטוח להלן י 12.20זה, במלואו או בחלקו, ובלבד שהפטור האמור בסעיף 

 כאמור במלואו.

מעבר לחבות המכוסה בביטוח החובה )לגבי  ביטוח חבות בגין נזק לרכוש צד ג' וכן לנזק גוף 18.4
טון( עקב השימוש בכלי רכב אשר בבעלות ו/או  4נזק גוף למעט ברכב פרטי או מסחרי עד 

ן שקלים חדשים( בגין )מליו₪  1,000,000בשימוש הזוכה במסגרת מתן השירותים, בסכום של 
  כל אירוע.

הביטוח יורחב לשפות את מכבי ו/או עובדיה ו/או מנהליה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי 
הזוכה והבאים מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד 

 עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 
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, גם מנופים, מלגזות לעיל, כולל 18.2-18.4יפים כלי רכב" בסעמוסכם במפורש, כי המונח " 18.5
 טרקטורים, גוררים ונגררים וכן כלים, מכשירים וציוד נעים וממונעים מכל סוג שהוא. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הזוכה מתחייב לבטח, בין בעצמו ובין באמצעות בעלי המבנים  18.6
ו/או רכוש של מכבי ו/או  ו/או המחסנים המשמשים לאחסון ציוד ו/או טובין ו/או מוצרים

"(, את המחסנים על כל צמודותיהם, שיפוריהם ולרבות המחסניםלמתן השירותים )להלן: "
תכולת המחסנים )למעט במפורש המוצרים של מכבי( כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח 

 ". הביטוח כאמור יכלול ויתור על2011רכוש מסוג "אש מורחב" בערך כינון מלא בתנאי "ביט 
 זכות התחלוף כלפי מכבי ו/או מי מטעמה. ויתור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

מובהר כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח וניתן להמירם לסכומים בדולר ארה"ב  18.7
 בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת החוזה.

ובאישור עריכת  זה בהסכםנאי הביטוחים הנזכרים מתחייב למלא אחר כל ת הזוכה 18.8
, והוא מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג הביטוחים

תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל  זוכהכי פוליסות ביטוחי ה ,ולוודא
ולגבי ביטוח אחריות מקצועית לתקופה נוספת עד לתום  תקופת ההתקשרות על פי ההסכם,
לא ו ,אך לא פחות משלוש שנים מתום תקופת ההתקשרות תקופת ההתיישנות הקבועה בדין,

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

יום לפני  14 -, לא יאוחר מלמכבילהמציא  הזוכהמתחייב  מכביללא צורך בכל דרישה מצד  18.9
את  , לפי המוקדם,מתן השירותים על פי הסכם זה הסכם זה או ממועד תחילת מועד תחילת

י מצהיר, כי ידוע לו, כ הזוכהכשהוא חתום כדין על ידי המבטח.  הזוכה,אישור עריכת ביטוחי 
המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי 

על  הזוכהתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של להתחלת מ
ועד תום תקופת ביטוחי הזוכה, מיום לפני  7 -לא יאוחר מ פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

מתחייב הזוכה להפקיד בידי מכבי, אישור עריכת ביטוחי הזוכה, כאמור לעיל, בגין הארכת 
ולמשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ולעניין ביטוח  תוקפו לתקופת ביטוח נוספת

אך לא פחות  אחריות מקצועית לתקופה נוספת עד לתום תקופת ההתיישנות הקבועה בדין,
 .משלוש שנים מתום תקופת ההתקשרות

או לגרוע ו/כדי לצמצם  הזוכהבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי  18.10
בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים  ו/או אחריותו יבויותיובצורה כל שהיא מהתחי

בגין כל נזק  הו/או מי מטעמ מכבימחובתו לשפות ו/או לפצות את  הזוכהכדי לשחרר את 
תשלום תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה  אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. שהזוכה

פיצוי לו יהיו זכאים מכבי ו/או מי מטעמה בגין בו אלא כדי להפחית מסכום השיפוי ו/או ה
 נזק או הפסד.

מכבי תהא רשאית,  אך לא חייבת, לבדוק את התחייבויות הזוכה לעריכת ביטוחים לרבות  18.11
את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הזוכה כאמור לעיל, והזוכה מתחייב לבצע כל 

שו על מנת להתאים את הביטוחים נשוא שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידר
 האישור להתחייבויותיו על פי נספח זה. 

הזוכה מצהיר ומתחייב כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל  18.12
אינן מטילות על מכבי ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נושא אישור 

היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה עריכת הביטוחים, טיבם, 
שהיא המוטלת על הזוכה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת 

 שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

נם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי  מכבי ביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש על פיו הי 18.13
ו/או עבורה, וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי  מכבי ו/או מי 
מטעמה ו/או עבורה. כמו כן, יתחייב המבטח שהפוליסות לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי 

 יום מראש. 60ת לרעה אלא אם  תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי לפחו

ביטוחי הזוכה יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב של החובות המוטלות על הזוכה ו/או הפרה  18.14
בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו בזכויותיהם של מכבי ו/או מי מטעמה לקבלת 

 שיפוי על פי הפוליסות. 

יטוחי הזוכה הינה מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ב 18.15
 בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הזוכה שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. 

סבר הזוכה, כי יש צורך בעריכת ביטוחים משלימים ו/או נוספים לביטוחי הזוכה, מתחייב  18.16
 בזאת הזוכה לערוך ולקיים על חשבונו ביטוחים משלימים ו/או נוספים אלה. כל ביטוח נוסף
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ו/או משלים כאמור, יורחב לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין אחריותם למעשה ו/או 
מחדל של הזוכה בכפוף לסעיף אחריות צולבת )לעניין ביטוחי חבויות( והביטוח יכלול סעיף 
בדבר ויתור מבטח הזוכה על זכות תחלוף כלפי מכבי ו/או מי מטעמה למעט לגבי מי שגרם 

 יטוחי הרכוש(.לנזק בזדון )לעניין ב

לאישור עריכת ביטוחי הזוכה   7הזוכה רשאי שלא לערוך את ביטוח הרכוש כמפורט בסעיף  18.17
להלן כאילו  12.20)ביטוח הרכוש(, במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול הפטור המפורט בסעיף 

 נערך הביטוח בגינו במלואו.

 כנגד מכבי ו/או מי מטעמה הזוכה מצהיר , כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  18.18
לרבות גופים קשורים ו/או בשליטתה, בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי ביטוחי הרכוש 

)ביטוח קלקול  6)ביטוח סחורה בהעברה(,  3שהתחייב לערוך כמפורט בהסכם זה ובסעיפים 
מלא , או שהיה זכאי לשיפוי אלזוכהיטוחי הבאישור עריכת  )ביטוח רכוש( 7-סחורה( ו

ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות, וכי הוא פוטר את מכבי ו/או מי מטעמה לרבות 
גופים קשורים ו/או בשליטתה מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על 

 פי הפוליסות. הפטור כאמור בסעיף זה לא יחול לגבי אדם שגרם לנזק בזדון.

התחייבויותיו של הזוכה על פי הסכם זה, מתחייב הזוכה, כי מבלי לגרוע מאחריותו ו/או  18.19
בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא הסכם זה, הוא 
יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את 

בהסכם זה וזאת למשך כל תקופת הביטוחים המפורטים בהסכם זה, על כל תנאיהם כמפורט  
התקשרותם עם הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בהסכם זה. לחלופין, רשאי 
הזוכה לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

ל פי למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות ו/או אחריות הזוכה ע
 ההסכם ו/או על פי דין. 

הזוכה לבדו יהא אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות  18.20
 ביטוח ביטוחי הזוכה. 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו  18.21
 ף אותם. או כל נוסח מקביל אחר שיחלי 2013נחותים מהנוסח הידוע כביט 

הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי  18.22
ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות כלשהי בגין 

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

 וה הפרה יסודית של ההסכם. הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהו 18.23

 
 פיקוח ובקרה .19

לפי הסכם זה, ובכלל זה הזמנות, מלאי  זוכהל פעילות השוטפות  עבכוונת מכבי לערוך בקרות  19.1
מתחייב לפעול בהתאם להנחיות מכבי כפי שתימסרנה לו בעקבות בקרות  זוכהומכירות. ה

 כאמור.

נציגי מכבי, ונציגי רשויות מוסמכות רלוונטיות, לרבות משרד הבריאות מבלי לגרוע מהאמור,  19.2
מהם  םמחסניבובמרלו"ג הזוכה ב, לרבות זוכהבמשרדי ה, יהיו רשאים לבקר FDA -וה

, במהלך שעות עבודה מקובלות ובמערך השינוע ורכבי השינוע מוענקים השירותים למכבי
 .זוכהמור עם הובתדירות סבירה, לאחר תיאום מראש של ביקור כא

 
 סודיות פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע .20

מתחייב בזאת, כי במהלך כל תקופת ההתקשרות ולאחריה, ללא הגבלת זמן, ישמור על  זוכהה 20.1
סודיות, וכן ידאג לכך שעובדיו, קבלני משנה מטעמו, שלוחיו ו/או מי מטעמו ישמרו בסוד כל 
מידע שיגיע אליהם מהצד השני להסכם זה אגב מתן השירותים ו/או בקשר עם הסכם זה, וכן 

 פי הסכם זה. -ידיו או שיימסר לו אגב ההתקשרות על-מך שיוכן עלישמור על סודיות כל מס

לצורכי הסכם זה "מידע" כולל, בין היתר, תהליכים, נתונים, תכניות עבודה, תוכנה, ידע  20.2
)מסחרי, טכני או אחר(, פיתוחים, חידושים, טכניקות, תכניות שיווק, תכניות ו/או שיטות 

נהלי  חות כספיים שלא פורסמו, מחירים, עלויות,עבודה, אסטרטגיה, תחזיות, תקציבים, דו
, ספקים, קבלנים, יועצים, עובדים ופרטי העסקתם, והסכמים אתריםעבודה, רשימות ופרטי 
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פה או בכתב, ובין אם המידע ניתן להגנה כפטנט או כזכות קניין -והכל, בין אם נמסרו בעל
 רוחני אחרת או אם אינו ניתן להגנה כאמור. 

 :יותדרישות לסוד 20.3

 מצהיר ומתחייב כדלקמן: זוכהה

כל עובדיו, קבלני המשנה מטעמו, שלוחיו ו/או מי מטעמו יתחייבו, כי שיפעל לכך כי  20.3.1
במשך כל תקופת ההתקשרות וכן בתקופה שלאחריה, לא יעשה כל שימוש במידע 

תוכניות של הצד השני כאמור, לא יעביר מידע לצד שלישי כלשהו ולא ינצל בכל בו
שהוא כל מידע בנוגע לצד השני, פעילותו, עסקיו, סודותיו המסחריים,  דרך ואופן

הטכנולוגיים או העסקיים וקניינו, אשר יגיע אליו, במישרין או בעקיפין, במסגרת 
פי הסכם זה, הכל אלא לצורכי או בקשר עם יישום הוראותיו של -ההתקשרות על

 הסכם זה. 

גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל  למנוע כל פרסום ו/או זוכהכמו כן, מתחייב ה 20.3.2
זמן שהוא, אלא אם קיבל אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי 

 ובהתאם לאישור שניתן.

ל את הגישה למידע אך לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגבי 20.3.3
שנה, קבלני המ, זוכההמורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי ה זוכההורק לעובדי 

פי -נותני שירותים והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על
)בכל עת(,  זוכהההסכם יחתמו על כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי ה

לשמירת סודיות המפורטות  זוכהבנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות ה
ידי -סח שיומצא עלבהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנו

 מכבי(. 

-יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על זוכהמובהר בזאת, למען הסר ספק, כי ה 20.3.4
 ידי עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.

 זוכהכי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי ה 20.3.5
 הסכם.לא יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ה

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת  20.3.6
לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו 
בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום 

 זוכהלשמירת המידע בסודיות, וכי הלמכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות 
 מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע  20.3.7
לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי 

מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות  או אם הוא או מי מעובדיו
, 1996-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1981-חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 וכל דין רלבנטי נוסף.

כל צד להסכם זה ישיב לצד השני להסכם, מיד עם קבלת דרישתו הראשונה לכך,  את כל  20.4
הגיע אליו או אל מי מטעמו אגב ההתקשרות המידע שברשותו ו/או ברשות מי מטעמו, אשר 

גבי מדיה מגנטית או -. אם המידע מאוחסן על, למעט עותק אחד לצרכי תיעודפי הסכם זה-על
גבי מדיה אחרת אשר אינה ניתנת להשבה, אזי יושמדו כל העותקים עליהם מאוחסן -על

 המידע כאמור.

זה לא יחולו לגבי: )א( מידע שהוא נחלת הכלל, ובלבד שלא הפך לנחלת  20הוראות סעיף  20.5
הכלל כתוצאה מהפרת חובת הסודיות המוטלת על הצדדים על פי הוראות הסכם זה; )ב( 

ידי הצד השני להסכם זה, ובלבד -היה בידי הצד המגלה טרם גילויו לצד המגלה עלהמידע 
שאותו מידע לא הגיע לצד המגלה עקב הפרה של חובת סודיות; )ג( מידע אשר נמסר לצד 

)ד( -ידי צד שלישי שאיננו כפוף לחובת סודיות כלפי הצד השני להסכם ו-חושף המידע כדין על
רשות רשות רגולטורית ו/או פי הוראה או החלטה של -ו/או עלפי דין -הצד המגלה חייב על

אביב, לגלות את -ו/או של הבורסה לניירות ערך בתל NASDAQ-ניירות ערך, בורסת ה
 המידע, או ניתן נגדו צו שיפוטי או מנהלי המחייב את הגילוי.

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה,  20.6
 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 דרישות אבטחת מידע: 20.7
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 מצהיר ומתחייב כדלקמן: זוכהה

לעמוד בכל דרישות אבטחת מידע המצויות במכרז וכפי שיעודכנו מעת לעת בהתאם  20.7.1
 לדרישות רגולטוריות הרלוונטיות לנושא המכרז.

מידע כולל כחלק משלב ההטמעה, מכבי תהא רשאית לבצע מבדק סיכוני אבטחת  20.7.2
)אך לא מוגבל ל( בחינת סיכוני אבטחת מידע ביישום, ברשת, ומבדק חדירה 

מתחייב לטפל בסיכוני האבטחה המטרפדים  זוכהממשקים פנימיים וחיצוניים. ה
 עמידת מכבי בדרישות חוק, תקן ורגולציה.

)בחצריו  זוכהימים לפחות, לערוך אצל ה 3מכבי תהא רשאית, בכל עת בהודעה של  20.7.3
ו בהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת מידע, שמירת ו/א

פי האמור בהסכם זה, -על זוכהסודיות ופרטיות הנוגעים לביצוע התחייבויות ה
ומבלי לגרוע מכלליות האמור ביקורות על אמצעים פיזיים ו/או אלקטרוניים ו/או 

 זוכהים( וכיו"ב. הלוגיים, מהימנות עובדים, בדיקות חוסן )מבדקי חדירה מבוקר
מתחייב לתקן את הליקויים שיימצאו בלוח זמנים המותאם לרמת החומרה של 

 הממצא.

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

 

 רגולציה .21

 ולהוראות שונות חוק להוראות הכפוף ציבורי גוף הינה שמכבי לו ידוע כי, מצהיר זוכהה 21.1
 .הבריאות משרד לרבות, השונים הרגולטורים

, בכל מקרה של הנחיה רגולטורית או צו בית משפט בנוגע להתקשרות בין הצדדים, לפיכך 21.2
 את)או במועד אם וככל שיפורט בהנחיה/צו כאמור( תהא רשאית מכבי להפסיק לאלתר 

 בשל מכבי כלפי תביעהאו /ו דרישהאו /ו טענה תהא זוכהשל מבלי, הצדדים בין ההתקשרות
 .כך

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .22

בידי מכבי ערבות בנקאית הזוכה יפקיד כבטחון למילוי כל התחייבויותיו לפי ההסכם,  22.1
המצורף "ערבות ביצוע"  - 6-ב נספחאוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כמפורט ב

שקלים חדשים(,  )מאה אלף₪  100,000(, בסך של "ערבות הביצוע"להסכם זה )להלן: 
חודשים לאחר תום תקופת  4שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום 

 ההתקשרות.

מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או  22.2
גרם למכבי נזק בגין  זוכה/ אספקת המוצר/ים מכל סיבה שהיא, וה שירותיםהסתיים מתן ה

תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות הביצוע או  -פי ההסכם -י מילוי התחייבויותיו עלא
סיים  זוכהלדרוש הארכה נוספת שלה לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות וה

 את כתב ערבות הביצוע. זוכהלפצות את מכבי כאמור, תחזיר מכבי ל

פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את -בהתחייבויותיו על זוכהבכל מקרה בו לא עמד ה 22.3
ערבות הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, 

 לבוררות, למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.

דש חייב לח זוכההשתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא ה 22.4
את ערבות הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, 

הודעה כי מכבי מימשה את ערבות הביצוע או כל  זוכה)שבעה( ימים מהיום בו קיבל ה 7תוך 
 סכום מתוכה.

פי -על זוכהאין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של ה 22.5
 .ההסכם

 פי כל דין.-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על 22.6

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית  22.7
 של ההסכם.
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 סיום ההתקשרות  .23

לעיל, מכבי תהא רשאית, בכל עת, להביא הסכם זה, כולו או ביחס  8 ףבסעיעל אף האמור  23.1
פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ובלבד שהודיעה -לשירותים מסוימים, לסיומו, על

 חודשים מראש. 6על כך לזוכה בכתב לפחות 

לפי מכבי בקשר כ ו/או עילה ו/או דרישה ו/או תביעהתהא לזוכה כל טענה  במקרה כאמור, לא
 עם סיום ההסכם.

בכל אחד מהמקרים  פי דין,-, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר עלמבלי לגרוע מהאמור לעיל 23.2
באופן  זוכההמנויים להלן תהא מכבי רשאית לבטל את ההסכם ולסיים את ההתקשרות עם ה

 תהא טענה ו/אן דרישה כלשהי בקשר לכך: זוכהמיידי, וזאת מבלי של

את הוראות ההסכם הפרה יסודית, ולא תיקן את ההפרה היסודית  זוכהאם הפר ה 23.2.1
ידי -בכתב דרישה על כך על ו( ימים מיום שנמסרה ל30האמורה תוך שלושים )

  ;, מקום בו הפרה כאמור הינה ברת תיקוןמכבי

כלא מלאה ו/או הפכה ללא אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או  23.2.2
 נכונה או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

לקיים מהותית את  זוכהה התרחש אירוע שיש בו כדי לפגוע ביכולתו שלאם  23.2.3
מכוח הסכם זה בהתאם להוראותיו, אשר לא הסתיים או בוטל תוך  תיויוויביחהת

 ( ימים; 30שלושים )

משפט המורה לה להפסיק את  ניתנה למכבי הנחיה רגולטורית או צו בית אם 23.2.4
 לעיל. 21.2, כאמור בסעיף הזוכהההתקשרות עם 

להעניק למכבי את השירותים,  זוכהמהבפועל מונע האירוע כוח עליון במקרה של  23.2.5
 ( ימים רצופים;60למשך תקופה העולה על שישים )

ו/או על ידו בקשת פירוק ו/או אם ניתן כנגדו צו פירוק ו/או  זוכההוגשה כנגד האם  23.2.6
צו להקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי הזוכה, לרבות כונס נכסים זמני, 

 ימים;  60והליכים כאמור לא בוטלו בתוך 

 –את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  זוכהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפר ה 23.3

 לבטל את ההסכם לאלתר כאמור לעיל; או 23.3.1

לתקן את ההפרה ו/או  זוכהלעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מה 23.3.2
מתחייב בזה למלא  זוכה. הזוכהימים מיום שתימסר ההודעה ל 15ההתחייבות תוך 
מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו אחר הוראות 

 הקיום כאמור.-למכבי כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי

למכבי פיצויים  זוכהלעיל, ישלם ה 23.2ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  23.4
ש"ח, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה  100,000 מוסכמים בסך

מההפרה ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור 
כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים  זוכהכדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהבפסקה זו 

 על פי כל דין.

את ההסכם הפרה  זוכהלעיל ו/או הפר ה 23.3.2את ההפרה, כאמור בסעיף  זוכהלא תיקן ה 23.5
לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את  זוכהשאינה יסודית ומכבי דרשה מה

לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי  זוכהההתחייבות וה
שנדרש על ידי מכבי, לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל 

יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים  זוכהקיומו, וה-ם מחמת הפרתו או איאת ההסכ
ש"ח וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי  100,000בסך 

הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע 
 סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.כל  זוכהמזכותה של מכבי לקבל מה

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק  23.6
אשר עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי 

 יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר. זוכהה

, והביטול ייכנס לתקפו זוכהמכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לביטול ההסכם על ידי  23.7
 במועד שתקבע מכבי בהודעה.
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במקרה בו יסתיים או יבוטל ההסכם, מכל סיבה שהיא )למען הסר ספק, בין אם מכוח  23.8
 זה(, יחולו ההוראות הבאות: 22ובין אם מכוח הוראות סעיף  לעיל, 21 -ו 8 פיםסעיהוראות 

ידי -הצדדים יפעלו בהתאם להוראות הסכם זה בכל הקשור לאספקת מוצרים על 23.8.1
 עד למועד סיום ההתקשרות כאמור. זוכהה

  לעיל. 8.2בנוסף, הצדדים יפעלו בהתאם להוראות סעיף  23.8.2

ספירת מלאי יערוך ספירת מלאי סופית של המוצרים הנמצאים ברשותו )" זוכהה
"(. הצדדים להסכם זה יתחשבנו ביניהם בהתאם לתוצאות ספירת המלאי האחרונה
 האחרונה: 

יאפשר למכבי למצוא ספק אחר במקומו תוך זמן סביר,  זוכהה 23.8.2.1
ובינתיים יאחסן את המוצרים שבספירת המלאי האחרונה במחסניו 

 ולא ימכור אותם עוד;

 לעיל בשינויים המחויבים; 8.3בסעיף הצדדים יפעלו כאמור  23.8.2.2

במידה ולא  10.2.6ישיב למכבי את המקדמה המפורטת בסעיף  זוכהה 23.8.2.3
 החזירה למכבי עד למועד זה;

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל  23.9
פי -, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1970-הפרת הסכם(, התשל"א
 פי דין. -הוראות ההסכם או על

 
 מיסים .24

)אם וככל למעט אם נאמר אחרת בהסכם זה, כל צד יישא בתשלומי החובה והמסים החלים  24.1
 פי כל דין.-שחלים( עליו על

במקרה בו יחול על תשלום כלשהו המשתלם בהתאם להוראות הסכם זה חובת ניכוי מס  24.2
במקור, ינוכה מס במקור כדין על ידי הצד המשלם, אלא אם יציג הצד מקבל הכספים אישור 

 תקף מרשויות המס על פטור מחובת ניכוי מס במקור.

 
 קאר""מכבי  מותגשם הב זכויות .25

הצדדים מצהירים, כי מכבי היא בעלת כל זכויות הקניין הרוחני בשם המותג "מכבי קאר",  25.1
 וכי הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי. 

 זוכהמוסכם בין הצדדים, כי אין באמור בהסכם זה ו/או במטלות/התחייבויות שהוטלו על ה 25.2
ין רוחני( בשם המותג הנ"ל זכויות כלשהן )לרבות זכויות קני זוכהכדי להקנות ל הסכם זה לפי

 ו/או בשמו של מי מבין המוצרים נשוא הסכם זה, לרבות סימן מסחר שנרשם לגבי מי מהם.

 
 זכות קיזוז .26

 זוכההצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שה 26.1
 זוכהסכום שיגיע לעשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל 

 ממכבי.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם 26.2
שיתגלו  לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים

 ממכבי. זוכהבעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע ל

 

 ההסכםאיסור הסבת  .27

פי ההסכם או -איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על זוכהה 27.1
את החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי, שלא תסרב לתיתו 

 אלא מנימוקים סבירים.

וטלת לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומב זוכהכל מסירה או העברה שיתיימר ה 27.2
 וחסרת כל תוקף.
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 לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. זוכהזכויותיו של ה 27.3

פי הסכם זה ו/או חלקן, -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על 27.4
עניין" בו -לכל גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או שמכבי הינה "בעל

, ו/או לכל גוף מקבוצת מכבי 1968 –עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -תו של "בעלכהגדר
 על פי הסכם זה לא תיפגענה. זוכהובלבד שזכויות ה

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. 27.5

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

 

 שונות .28

על הסכם זה יחול הדין של מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור  28.1
יפו, ולא תהיה סמכות לבית משפט -אביב-להסכם זה תהיה אך ורק לבתי המשפט בעיר תל

 אחר. 

זכות על פי הסכם זה יהיו כל שינוי, תיקון או תוספת, ויתור, ארכה, הנחה או אי מימוש  28.2
בתוקף רק אם נעשו במסמך מפורש החתום על ידי כל הצדדים להסכם, ויחולו רק על המקרה 

 שפורש במסמך כאמור ולא יגרעו מזכויות אחרות של צד כלשהו על פי הסכם זה.

הצדדים להסכם זה יהיו רשאים, בהסכמה, להאריך או לקצר כל מועד הנקוב בהסכם זה, וכן  28.3
על ביצוע הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה, והכל בין פעם אחת ובין מספר פעמים, לוותר 

 ובאמצעות הודעה בכתב שתיחתם על ידי הצדדים, ללא צורך בכל אישור נוסף.

הסכם זה מכיל, מגלם, ממזג, מבטא וממצה באופן מלא את כל הסכמות הצדדים להסכם  28.4
בטל כל הסכם קודם או הסכמות קודמות לגבי הנושאים המוזכרים בו בלבד, והוא מחליף ומ

 ביניהם בעניינים אלו. 

שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תיחשב כוויתור על איזה מזכויותיו על פי הסכם זה או  28.5
פי כל דין, או כוויתור או כהסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי ההסכם על ידי -על

י, ביטול, או תוספת של איזה תנאי שהוא, הצד האחר או כנותנת דחייה או ארכה או כשינו
 אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב. 

לא אכף מי מהצדדים, או אכף באיחור, זכות כלשהי מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה  28.6
או מכוח הדין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות האמורה או 

 .או במקרים דומים במקרה זה על זכויות אחרות כלשהן

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  28.7
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

הצדדים ישתפו פעולה ביניהם לצורך מימוש הוראות הסכם זה ויסייעו אלו לאלו במידת  28.8
 ישור סבירים שיידרשו לצורך זה. הסביר והנחוץ ובכלל זה יחתמו על כל מסמך, בקשה וא

פי הסכם זה, -למעט אם נכתב מפורשות אחרת בהסכם זה, כל ההנחיות וההוראות על 28.9
 ידי כל צד להסכם זה למשנהו בכתב.-תימסרנה על

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם. 28.10

שבמבוא להסכם, ובהישלחן  פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען-כל ההודעות על 28.11
 שעות מעת שליחתן.)עשרים(  24כך תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 _____________________ _____________________ 

 זוכהה מכבי שירותי בריאות 
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 ידי: ________________-על _ידי: ________________-על 

 שם: ___________________ ___________________שם:  

 _תפקיד: ________________ _תפקיד: ________________ 

 _ידי: ________________-על 

 ___שם: ________________ 

 _תפקיד: ________________ 



 1-בנספח 

  

  רשימת המוצרים

 

 (על ידי מכבי )הרשימה תסופק לידי הזוכה במכרז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2-נספח ב

  

  השירותים

 מלאיעיתוד וניהול  .1

 . בפועל צריכהלפי  מכביעיתוד מלאי יבוצע על ידי  .1.1

 חודשי צריכה.  3על מלאי בטחון של  הזוכה ישמור במחסניו .1.2

חודשי צריכה( ידווח על כך למכבי באופן  3בתנאי זה )מלאי בסיסי של  זוכהה במידה ולא יעמוד  
 מיידי וללא כל דיחוי.

 כבי. מ ידי-לע וצאויולפי מעקב המלאי יבוצעו הזמנות ייצור לספקים  .1.3

יוצג למכבי באופן שוטף על  זוכה"( אצל ההסחורהזה להלן גם: " בנספחמלאי המוצרים )יכונה  .1.4
 .IB-להסכם( באמצעות מערכת ה 4-ב נספחפי המפורט בנספח מערכות המידע )

הסחורה, תיאומן וזמני קבלתן מול הספקים יהיו על פי המפורט בנספח הלוגיסטי  הספקות .1.5
 להסכם(. 3-ב נספח)

על פריטים בעלי כל חודש ב 5 -עד ליום הפגי תוקף וידווח למכבי מוצרים יבצע ניהול  זוכהה .1.6
 .ממועד הוצאת הדוח תוקף של פחות משנה אחת

לבין הספקים באשר להזמנות או באשר למוצרים פגומים  זוכהבכל מקרה של מחלוקת בין ה .1.7
 למכבי לבחינת הנושא.  זוכהיפנה ה

 ואחסון סחורה  האספקה, קבל .2

ד לכל היותר יקלוט את הסחורה שנשלחה על ידי הספקים למלאי בתוך יום עסקים אח זוכהה .2.1
 לאחר קבלתה.

בי ולספקים על כל פער בין הסחורה שנתקבלה אצלו בפועל פה ובכתב למכ-יודיע בעל זוכהה .2.2
יבחרו לבצע בדיקה פיזית של הסחורה במחסני  יםובין הרשום בתעודת משלוח. ככל שהספק

פער  שעות ממועד ההודעה על 24-, תתואם בדיקה כזאת ללא דיחוי, למועד שלא יאוחר מזוכהה
 כאמור. עד לביצוע בדיקה כאמור לא תיקלט הסחורה למלאי.

נהלי , תבוצע לפי )ככל שתהיה( אחסנת הסחורה בכלל, ואחסנת סחורה הדורשת קירור בפרט .2.3
"תנאי הפצה נאותים  130"תנאי אחסון והובלה של תכשירים" ונוהל  126משרד הבריאות )נוהל 

 ין אצוות.כולל בקרת טמפרטורה והפרדה ב לתכשירים"(,

בלה של תכשירים" ונוהל "תנאי אחסון והו 126נהלי משרד הבריאות )נוהל פי -יפעל על זוכהה .2.4
לגבי כל שרשרת האספקה מרגע כניסת הסחורה  "תנאי הפצה נאותים לתכשירים"(, 130

 . אתריםועד לאספקתם ל זוכהלמחסני ה

במסגרת דיווחי  זוכהידי ה יועבר למכבי על זוכהדיווח יומי לגבי המלאי של מכבי במחסני ה .2.5
 .BI –מערכת ה 

 , בתוך זמן סביר.בתחילת כל חודשפירוט המלאי ברמת אצוות ומטענים יינתן למכבי  .2.6

חודשים מתאריך האספקה, אלא  36-לא יקבל למלאי סחורה עם תאריך תפוגה הקצר מ זוכהה .2.7
חודשים, ומכבי הודיעה על  18-אולם בכל מקרה לא פחות מ ים,אם כן סוכם אחרת עם הספק

 , לרבות על זהות המוצרים איתם סוכם על כך. זוכהכך מראש ובכתב ל

 תיעשה אך ורק באישור בכתב ממכבי. חריגה מהאמור בסעיף זה

 .FEFOסחורה לפי שיטת  אתריםיספק ל זוכהה .2.8

תנאים להחזרת משטחים, באופן שיתאים לשני  מספקי המותג יסכם מול כל ספק זוכהה .2.9
 הצדדים. 

לאחסון משטחים  10 , על חשבונו,קצה למכביי זוכהמבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף לו, ה .2.10
  , שיתקבלו עבורה מספקים.דוגמיות

שני , לפי דרישת מכבי, עד ללא עמלת הפצה(וללא כל תמורה נוספת )בכל חודש ישנע  .2.11
 בתל אביב. 27שברחוב המרד  משלוחים למשרדיה
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 קבלת הזמנות .3

 בערוצים הבאים: אתריםיקבל הזמנות למוצרים מכל ה זוכהה .3.1

 :"פארם"מכבי  מסניפי .3.1.1

 של מכבי. B2B מערכת באמצעות .3.1.1.1

 נהסופקתביעי ר-בימים ראשון 14:00ההזמנות שתגענה עד שעה  כל .3.1.1.2
 חמישי תסופקנה ביום שני.   יוםשתגענה ב הזמנות למחרת היום. אתריםל

 – 08:30' בין השעות ה-פועל בימים א' זוכהמערך קבלת ההזמנות של ה .3.1.1.3
, 13:00 – 08:00מפעיל מוקד חירום בימי שישי בין השעות  זוכה. ה22:00

 .ויידרשהפועל לאספקת תרופות דחופה במידה 

 מבתי מרקחת פרטיים: .3.1.2

 : זוכההמערך הטלמרקטינג של  באמצעות .3.1.2.1

אלה בשעות  אתריםטלמרקטינג תקבלנה הזמנות מנציגות ה .3.1.2.1.1
 ה' בין השעות-הפעילות של מערך הטלמרקטינג בימים א'

משקים באמצעות מ 22:00עד  17:00-, ומ08:30-17:00
 די מכבי.י-אלקטרוניים, בתנאי המכר שייקבעו על

אלה יבחרו, ובכלל זה מערכת  אתריםבכל ערוץ תקשורת ש .3.1.2.1.2
של סופרפארם וכדומה, כפי שיסוכם  B2Bירפא, מערכת 

 לבין כל לקוח כאמור.   זוכהמראש בין ה

במחירונים  או"א, ירפכל מוצר שלגביו לא נקבעו תנאים מיוחדים, המכירה תהיה במחירי  לגבי .3.2
 במערכותיו.  זוכהדי מכבי  מראש, ועודכנו ע"י הי-, כפי שאושרו עלאתריםהקבועים של ה

 המחירונים הקיימים במערכת שאושרו על ידי מכבי מראש.קבלת הזמנות תיעשה לפי  .3.3

 

    אתריםאספקה ל .4

, ובצירוף חשבוניות/תעודות משלוח של באופן סדיר ושוטףתבוצע  אתריםאספקת הסחורה ל .4.1
 .זוכהה

שעות ממועד קבלת ההזמנה, ובמקרה  48לכל האתרים עד את המוצרים שהוזמנו יספק  זוכהה .4.2
 לת ההזמנה. ימים ממועד קב 10חוסר עד  של

הזמנות שהתקבלו יום קודם לגבי ה 19:00-ל 08:00ימים בשבוע בין השעות  5האספקה תבוצע  .4.3
, ובכל אתריםטלפונית או אלקטרונית מה 22:00, או יום קודם עד השעה 14:00עד השעה 

 לקוח. בהתאם לשעות הפעילות של כלמקרה 

 .מקום אחרבכל  ושארתמזמין בלבד ולא הסחורה תימסר לכל אתר לקוח  .4.4

-יו בעלי תאריך תפוגה ארוך ככל האפשר ולפחות ללמכבי יה זוכהידי ה-המוצרים שיסופקו על .4.5
אשר בגינם תאריך ידי הצדדים ו-חודשים מתאריך האספקה, למעט מוצרים אשר יסוכמו על 18

 חודשים. 9-תפוגתם יהא פחות מהאמור לעיל אולם בכל מקרה לא יפחת מ

 תיעשה אך ורק באישור בכתב ממכבי. בסעיף זהחריגה מהאמור            

 

 אתריםהחזרות מ .5

ויחליפן  ות של המוצריםפגומות אריז( של במכרז ם)כהגדרת אתריםיקבל החזרות מה זוכהה .5.1
 תשלום.תוספת ידי וללא יבאופן מ

בכל מקרה שתידרש החזרה מהשוק  זוכהנחה את הת מכבי  –Recall -החזרת מוצר מהשוק  .5.2
של מוצר/ים,  recallשל מוצר מסוים או אצווה מסוימת של מוצר. ככלל, היה ויידרש הליך של 

ידי -, אלא אם כן יוגדר אחרת עלזוכהימים ממחסני ה 3, בתוך ים על חשבונםזאת הספק ויבצע
וצרים הנ"ל ידאג לאיסוף המ זוכההחוק או בדרישות משרד הבריאות במקרה כאמור, ה
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ספק מנקודות המכירה של מכבי )בתי מרקחת "מכבי פארם" ובתי מרקחת פרטיים( וה
  יישא בעלות האיסוף. recall -שלמוצרו הוכרז ה

 .אתריםדי הי-תבוצענה במחיר הרכישה של המוצרים עלשלעיל החזרות ה .5.3

פקים את יהא רשאי לקזז מכל סכום שעליו לשלם לס זוכהלמען הסר ספק מובהר בזה, כי ה .5.4
(, במהלך כל תקופת ההתקשרות Recallהתשלומים המגיעים לו בגין החזרות מוצרים )לרבות 

מסיבת  בגין החזרות אתריםולאחר סיומה. עלה סכום הקיזוז בגין ההחזרות )זיכויים שבוצעו ל
recall לשלם לספק, והספק מתחייב  זוכה(  על הסכומים השוטפים שעל האו מוצרים פגומים

 , מיד עם קבלת דרישתו הראשונה לכך.זוכההיתרה ל לשלם את

לעיל, ככל שיהיו, תוחזרנה לספק מידי חודש, כשהן ממוינות לפי  5.1החזרות כמפורט בסעיף  .5.5
  מוצר.

מכבי תוכל לעקוב אחרי ביצוע ההחזרות וסיבתן באמצעות דוח ייעודי במערכת המידע של  .5.6
 .זוכהה

 

 גבייה .6

לרבות אחריות בגין צ'קים  זוכהינה באחריות הבגין המכירות ה אתריםגביית התמורה מה .6.1
 חוזרים.

, פרט לאתרי מכבי )לרבות בתי מרקחת מרשת מכבי אתריםקביעת האובליגו לגבי כל אחד מה .6.2
 . זוכהפארם ומחסן מכבי(  הינה באחריות ה

, ספציפיים, וכן יידע את מכבי אתריםידאג לעדכן את נציגי מכבי לגבי מגבלות אובליגו ל זוכהה .6.3
לחסום ( מטעמי גבייה, בהתאם לשיקול דעתו ובהתייעצות ותאום עם מכבי, זוכהאם החליט )ה

 .את המכירות ללקוח מסוים

 

 דוחות .7

יעביר למכבי דוחות  זוכה, ה4-בעבור מכבי כמפורט בנספח  זוכהמלבד מערכת המידע שיעמיד ה
 ורט להלן:, כמפבכל חודש 5 -עד לחודשיים, שיועברו לאיש הקשר מטעם מכבי 

 ;המזמינים הכולל נתוני כמות וסכומים אתריםדוח מכר לכל ה .7.1

 המזמינים הכולל כמות, סכומים ופירוט סיבת הזיכוי; אתריםדוח זיכויים ל .7.2

 הדוח; דוח פגי תוקף למוצרים שיפוג תוקפם תוך פחות משנה ממועד משלוח .7.3

 ;שונים המפרט את תיאור התלונות אתריםמדוח תלונות  .7.4

 ;זוכהה מחסנידוח "כניסות למלאי" מצטבר לכל חודש, להזמנות שסופקו באותו חודש ל .7.5

 .זוכהשונים וטרם סופקו על ידי ה אתריםדוח "המתנות" להזמנות שבוצעו על ידי  .7.6

 

  מארזים מיוחדים .8

 )₪(עלות יחידה מוגמרת  פעולה / שירות

  זוג שרינק

  שרינק שלישייה

 

הצעת מחיר  זוכה, יעביר השלעיל במידה וידרשו למכבי עבודות התאמה שאינן מופיעות בטבלה *
 לפי בקשתה.

מפורט לעיל הינה עד לקבלת המוצר המוגמר וכוללת, בין כ המארזים המיוחדיםיובהר כי עלות  **
 .וכו' קרטוניםה ,ברקודיםהמדבקות, האירוז, היתר, את ה

 



 3-בנספח 

  

 נספח לוגיסטי() המוצריםלאספקת הזוכה הנחיות 

 )לשימוש הזוכה במכרז(
 

 יכלול את הסעיפים הבאים:הזוכה יצרף נספח להסכם, אשר 

 

 לספקים; הזמנות .1

 ;, לרבות פירוט שעות ומתן הודעה מראש לאספקהזוכהלמחסני ה תאום אספקה .2

 ;זוכהחדש אצל הקליטת מוצר  .3

 ;זוכהבמחסני ה ואחסון סחורה קבלה, אספקהאופן  .4

 הוראות אריזה על גבי משטחים; .5

 הוראות אריזה בקרטונים; .6

 מבנה תעודת המשלוח; .7

 פעילות שירות לקוחות; .8

 ;זוכהאנשי קשר מטעם ה .9

 

 



 4-בנספח 

  

 מערכות מידע 

 במכרז()נספח למילוי על ידי הזוכה 
 

 

 כמפורט להלן: זוכהבשוטף, יפעל ה זוכהלצורך קיום ההסכם ומעקב אחר התנהלות ה

___, _____גישה מרחוק למערכת מסוג ______ מכבייעמיד לרשות  זוכהעם תחילתו של הסכם זה, ה .1
נפרדות, לפי בחירת מכבי וללא כל תשלום נוסף, הקשורות למערכותיו וכן רישיונות  תועמד 3 -ב

 מתאימים למערכת ה___________ למשך כל תקופת ההתקשרות. 

 ;המערכת תשמש לצורכי בקרת מלאי, מכירות, הזמנות, קבלת סחורה, אצווה ותוקף .2

 ;המערכת תאפשר הפקת דוחות וניתוחם על ידי מכבי .3

משך כל תקופת  משים במערכת הדרכה ראשונית ויעמיד לרשותם נציג תמיכהתמשל יעביר זוכהה .4
 ההסכם לרבות תקופות האופציה;

 מכבי תהיה רשאית לבקש העמדת עמדות נוספות אצלה לפי עלות שתסוכם בין הצדדים. .5

 

 

 



 5-בנספח 
 

 יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה 

 

 תאריך:_____________

 לכבוד

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

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 

 135/2015מכרז  – הנדון: אישור עריכת ביטוחים

 

"(  זוכהההננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ )להלן: "
וכן כל השירותים הנלווים  שירותי לוגיסטיקה והפצה עבור מוצרי מותג "מכבי קאר"לרבות בקשר עם מתן 

פה "( וזאת לתקוההסכם" -" והשירותים)להלן בהתאמה: " זוכהעם בהסכם שנערך ביניכם לבין ה בקשר
 "(.תקופת הביטוחהמתחילה ביום _______ ומסתיימת ביום _______ )להלן: "

 
כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין  זוכהביטוח חבות ה – ביטוח חבות מעבידים .1

וות ו/או נזק גוף ו/או נזק מ, בגין 1980 -)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
 ₪ 6,000,000בול אחריות של  נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בג

לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי עובדיה ומנהלי במקרה ₪  20,000,000לאירוע ובסה"כ 
 .זוכהויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי ה

 __________________פוליסה מספר  

 
מו על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגר וכהזביטוח חבות ה –ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .2

ם עלגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר 
 לאירוע₪   6,000,000ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של  זוכהו/או במסגרת מתן השירותים על ידי ה

ו/או  זוכהת הביטוח. הפוליסה תורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הובסה"כ לתקופ
 מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי

באחריות או המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש מכבי 
 .זוכהבפיקוח או בשליטת ה

 __________________פוליסה מספר 

 
זק נלכיסוי אובדן או  ,להובלה אחת₪    300,000בסכום בטוח של ביטוח לרכוש  - ביטוח סחורה בהעברה .3

מרגע ו/או מי מטעמו  זוכהחזקתו של הבהנמצא מכל סוג שהוא, פתאומי ובלתי צפוי לטובין של מכבי  
בשטח הרכוש  ו/או ע"י מי מטעמו ו/או עבורו ועד מסירתם ביעד הסופי אליו מועבר זוכהקבלתם ע"י ה
, טעינה, פריקה , חניית לילהבעת אחסנה או חניית ביניים, השטחים המוחזקים לרבותומדינת ישראל 

 ריצה במלוא שוויו עד. הכיסוי מורחב וכולל כיסוי מפני גניבה ופוהובלה בכל אמצעי מכני ובכל כלי רכב
ל ו/או כ מכביהביטוח כאמור כולל תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על כל זכות תחלוף כלפי לסכום הבטוח. 
ובלבד שהאמור בדבר הויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת  הבאים מטעמה

  .זדון
הביטוח מורחב לכלול הרחבה מיוחדת לנזק לתרופות או חומרים הנובע מקלקול מוצרים עקב שבר מכני  

  במערכות הקירור של הרכב המוביל או כתוצאה משינוי טמפ' מכל סיבה. 
 __________________פוליסה מספר 

 

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

 מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות של
לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או  ₪  8,000,000
ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד  זוכהמחדלי ה

 . זוכהעבור כל אחד מיחידי המבוטח אך למעט חבות מכבי כלפי ה
שי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים, אבדן שימוש, איחור או עיכוב הביטוח הניתן בסעיף זה חופ 

בביצוע השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו 
 בגין אי יושר עובדים. זוכהבתום לב.  כן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של ה

למכבי לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח  זוכהם ניתנו שירותים כלשהם על ידי ההננו מאשרים בזאת, כי א 
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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  6וליסות תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך מוסכם כי בפ
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.
 __________________פוליסה מספר 

 
 
כיסוי לאבדן ו/או נזק ו/או קלקול  פתאומי ובלתי צפוי )ובמפורש לרבות ירידת ערך(  - ביטוח קלקול סחורה .5

מבוקרת וזאת עקב כל  השל המוצרים המאוחסנים אצל הזוכה לרבות בעת איחסון בקירור ו/או באוויר
 סיבה שהיא למעט :

 נזק למלאי עקב סיכון המכוסה בפוליסת "אש מורחב" תנאי "ביט"  ;  .א

 (  INHERENT VICEנזק למלאי עקב פגם מטבע הבריה )  .ב

 נזק למלאי עקב סיכוני מלחמה ו/או טרור )כנוסח החריג בפוליסת האש(. .ג

 קרינה מייננת וסיכונים גרעיניים )כנוסח החריג בפוליסת האש(.  .ד

יסה כמבוטח לעניין אבדן ו/או קלקול ו/או נזק למוצרים וכמוטב יחיד ובלתי בביטוח זה מכבי תקבע בפול
 חוזר לקבלת תגמולי ביטוח.

 
יטוח רכוש מסוג "אש מורחב" לביטוח מבנים, מתקנים ציוד ומלאי  בבעלותו ו/או באחריותו ב  -ביטוח רכוש .6

ו/או שהובאו על ידו ו/או עבורו ו/או לשימושו בחצרי מכבי בערך כינון מלא כנגד הסיכונים  זוכהשל ה
המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות במפורש פריצה, שוד ונזקי רעידת אדמה וכן בטוח אבדן תוצאתי. 

 רבלבד שהוויתוהביטוח כולל תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי מכבי ו/או מי מטעמה ו
 .לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

 __________________פוליסה מספר 

 

 כללי
לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות  זוכהה .7

 לעיל. 

ביטוח הנערך ע"י מכבי ו/או מי בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל  .8
 מטעמה וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי מטעמה.

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח  .9
 יום מראש. 30מבלי שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

, )למעט בטוח אחריות מקצועית( לא יהיו נחותים מהנוסח זוכהוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות המ .10
 הידוע כ"ביט" במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

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

 רב, בכבוד

 

                                                             ________________    ______________________ 
 הביטוח חברתת שם ותפקיד החותם                                                       חתימה וחותמ               
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 נספח להסכם

 

 רבות ביצוע ע -נוסח ערבות בנקאית אוטונומית

 (שימוש הזוכה במכרזל)

 

 לכבוד

 227/99מאנית מס' ומכבי שירותי בריאות אגודה עות

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

למדד כשהוא צמוד  ,("סכום הערבות" :)להלן₪  100,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

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

 ".שירותי לוגיסטיקה והפצה עבור מוצרי מותג "מכבי קארקת אספל (135/2015מספר 

 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 

 מדד הקיים ובין אם לאו.בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי ה

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

(  אזי יחושב סכום "המדד היסודי" :)להלן עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______

"סכום הערבות  :לעומת המדד היסודי )להלן הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש

 (.המוגדל"

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

 

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

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

 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 .

 

 תיענה.דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  

 בכבוד רב,

 

 __________שם הבנק:

 __________שם הסניף:



 ג'נספח 

 לכבוד

 רותי בריאותימכבי ש

 

  135/2015  מספרפומבי רגיל טופס הצעה למכרז הנדון: 
 

 התאגיד המציע: ________________________________
 

 השירות המוצע: _____________________________________________שם 
 

 _________________________________________________________________הערות:
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

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

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

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

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

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

 ההתקשרות המצורף כלשונו.

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

נים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתו 1.4
 הכנת ההצעה ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן,  1.5
)תשעים( ימים מהמועד  90עברו לא לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שי

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

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

כפי שהוערכה בסך הפעילות השנתית במוצרים, ידוע לנו כי ההצעה הינה לפי אחוז הפצה מסך  1.7
 מלש"ח, לא כולל מע"מ. 18-של כ

 

  :להלן הצעתנו .2
 

 תיאור הפעולה

ההצעה 
 באחוזים

  אחוז ההפצה מסך הפעילות השנתית
 )על פי מחירי רכש מכבי מהספקים(
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  :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

 שהמסמכים הרשומים מטה אכן צורפו להצעתך:  X-נא וודא וסמן ב

 התאגדות. תעודת 

  אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי
החתימה בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. 

 לפני מועד ההגשה.חודשים  3אישור זה יישא תאריך של עד 

  אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות
 .1976-מס(, התשל"ו

 .אישור רואה חשבון על היקף פעילות כספית 

 .רישיון בית מסחר לתרופות תקף מטעם משרד הבריאות 

  פיכל הרכבים שיופעלו על על  מטעם הספק המפקחעל שם  –תעודת קצין בטיחות בתעבורה 
  .משנה קבלני ידי על כוללדרישות הסכם זה, 

  כשהוא מלא וחתום. –נספח ג'  –טופס הצעה 

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

  נספח ו' למסמכי המכרז. -תצהיר עשוי בפני עורך דין 

 של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח הטיוט. 

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי 

 

 

 
 חתימה: ____________________ השם המלא: ____________________ 

 
 

 חותמת: ____________________ תפקיד: ________________________
 
 
 



 ד'נספח 

 135/2015 מכרז - טופס פרטי המציע

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

 שם
 
 

 מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 

 :טלפון נייד
 

 טלפון נייח:
 

 אלקטרוני:דואר 

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  
2.  

 

 
 
 תיאור כללי של המציע  .2
 

 

 

 

 

 

 
 ניסיון קודם ולקוחות  .3
 

 אחסון והפצה:מספר שנות ניסיון של המציע במתן שירותי 
 
 

 להלן: הלקוחות מפורטיםשמות 
 
1                 ___________________________ .2____________________________ . 
 
3.                  ___________________________4____________________________ . 
 
5                   __________________________ .6____________________________ . 
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שלוש להלן פירוט ממליצים מבין לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו / להם אנו מספקים ב .4
 :האחרונות באופן סדירשנים ה

 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.
 

 חותמת: ________________________ : __________________  שם מגיש ההצעה         

        

 ________________________: תאריך  חתימת המציע: ____________________    



 

 ה'נספח 

 

 ת  צ  ה  י  ר
 
 
 

אני הח"מ, _____________________, ת.ז. מס' _________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
 כדלקמן:וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב  האמת
 
 

( למכרז "הספק"תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ )להלן:  .1
 .("המכרז")להלן:  "קארשירותי לוגיסטיקה והפצה עבור מוצרי מותג "מכבי  לאספקת 135/2015פומבי רגיל מס' 

 תצהיר זה בשמו. הנני משמש בתפקיד _________________ אצל הספק, ומוסמך ליתן .2

ניסיון מוכח בישראל של לפחות שלוש שנים )בשנים ידע ובעל )בעצמו ולא באמצעות קבלני משנה מטעמו(  הספק .3
נקודות  250פחות, עם לפחות לללקוח אחד , וכל הכרוך בכךים נשוא מכרז זה שירותה(, באספקת 2014-2012

 פריסה ארציתחלוקה ב

ם, לרבות שירותי השינוע למוצרים כמפורט במפרט, בעצמו ו/או באמצעות הספק מסוגל לספק למכבי את השירותי .4
 קבלני משנה מטעמו.

"תנאי אחסון והובלה של תכשירים" ונוהל  126בנהלי משרד הבריאות )נוהל  יםעומדהספק וקבלני המשנה מטעמו  .5
 "תנאי הפצה נאותים לתכשירים"(. 130

תכשירים יהיו כלי רכב ייעודיים להובלת או קבלני משנה מטעמו( /ם שישמשו לשינוע המוצרים )על ידי הספק ורכביה .6
  בתנאי אחסון בטמפרטורת החדר לפי נוהלי משרד הבריאות.

ו )לרבות של קבלני משנה בעל מערכת קשר סלולרי ו/או אלחוטי בכל אחד מכלי הרכב המופעלים על ידהספק  .7
 .  , המאפשרת קשר שוטף עם הנהגיםמטעמו(

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

______________________ 

 תימהח                                                                                                                           

 אישור

 

ד, במשרדי ברחוב הופיע בפני _________________,עו" __________הנני מאשר בזה, כי ביום 

זהות מספר  ידי תעודת עצמו על מר _______________, שזיההגב' / __________________________, 

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

 ישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.א -יעשה כן 

 

 

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                                                     



 ו'נספח 

 מבנה טופס להצגת  שאלות

 מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

 מנהלה
  1     

2     

3     

4     

 מפרט
  1     

2     

3     

4     

5     

 הסכם
  1     

2     

3     

4     

5     

אישור עריכת 
 ביטוחים

 1     

2     

3     

 טופס הצעה
 1     

2     

3     

4      

 ערבות
  1     

2     

 תצהיר
  1     

2     

3     

4      

 

 
 
 
 
 



 נספח ז'
 אמות מידה

 

ציון מ 0 עד 10

)10 גבוה(

טעויות באספקה על פי קבלת דוח של 3 חודשים אחרונים על כמות הטעויות באספקה 

)מספר הטעויות הנמוך ביותר יקנה את הציון הגבוה ביותר (
10

20סה"כ

 10איכות אריזת המוצרים לשינוע )התייחסות לאריזות זכוכית, נוזלים וכו'(

 5שינוע עצמי ללא קבלני משנה

5תקינות כלי רכב ייעודים

35סה"כ 

 6עמידה בלוחות זמנים

 5עמידה בהגעת נשוא השינוע ליעדו באופן שלם ותקין

 5איכות ומהירות טיפול בעת תקלה ומתן מענה לצרכים מיוחדים

5חשבוניות והתחשבנויות תקינות ויעילות

 5שביעות רצון כללית

26סה"כ 

2מדיניות סיסמאות 

2חיווים ולוגים

4סה"כ 

התרשמות כללית 

של צוות הבדיקה
 15התרשמות כללית של צוות הבדיקה )לרבות ביקור במחסן, כולל סדר וניקיון, שטח, תנאי איחסון וכו' (

15סה"כ

10070סה"כ %

אבטחת מידע

שאלון שביעות 

רצון לקוחות

יכולות לוגיסטיות 

ומחשוב

10
ליקוט ממוחשב: בחינת התאמה בין הנתונים הרשומים במערכות לבין מיקום הסחורה הפיזי 

במחסן

מדד לשינוע בטמפרטורת החדר:

קירור עצמאי ברכב - ללא פעולת מנוע )שמירת טמפ' בין 15 ל-25 מעלות צלסיוס( - 

20 דקות קרור = 1 נקודה וכל 10 דקות נוספות נקודה נוספת(

 

5 

אבטחת איכות
10

מעקב על הגעת חבילה ליעדה: 

- מעקב רציף מלא = 10 נקודות.

- מעקב חלקי, מורחב )העמסה במחסן המציע / איחסון במרכז הפצה של המציע / העמסה 

ממרכז ההפצה  של המציע / הגעה ליעד( = 5 נקודות.

- מעקב חלקי )העמסה במחסן המציע והגעה ליעד( = 3 נקודה.

שקלול ב-%פירוט מדדיםקבוצת מדדים
ציון איכות 

מזערי


