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 ("הבקשה" –)להלן  מיליותומתכלים לפקסי תפקסימיליו לאספקתבקשה להצעת 

 כללי .1

 ומתכלים מיליותפקסי שמחיר לרכ ( מעוניינת לקבל הצעות"מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

 (, כמפורט בבקשה."המוצרים והשירותים" –)להלן   וכן שירותי  תחזוקה לפקסימיליות

לדואר אלקטרוני  נטע זלוצ'וברשלוח אל לעל גבי טופס ההצעה המצורף ו למלאאת ההצעות יש  .1.1

zloczow_n@mac.org.il  2.1.41...  עד יום. 

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

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.1

 מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ . .1.1

  .בדיקהיחידות עבור  מכשיר אחד מכל דגם חיוב,הצורך, המציע מתחייב לספק, ללא ת במיד .1.1

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

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

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

ימים מקבלת הודעה על רצונה של  7הסכם המצורף לבקשה תוך על ה וםיחתתתקשר מכבי,  עמוספק  .1.1

 . מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.עמומכבי להתקשר 
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 המפרט המבוקש:  .2

 .דלעומס עבודה במשר לייזרמסוג שירי הפקסימיליה מכ: מוצר .1.1

 פקסים. ..1:אומדן כמויות שנתי  .1.1

 המינימום שיש להציע:להלן מפרט הדרישות  .1.1

 

 מפרט
 

 דרישה

 שניות לעמוד 1 (A4מהירות שידור )שניות/דף 
 

 נדרש אינדקס טלפון+חיוג תפוצה

 נדרש עם/בליאפשרות בחירה  -אישור משלוח 

 נדרש אישור משרד התקשורת

 A4 גודל נייר

 נדרש אפשרות שידור וקבלת פקס בו זמנית

 1 MB (MBזיכרון )

 נדרש למשיבון חיצוניחיבור 

 8 בלחיצה אחת ים מהיריםחיוגמספר 

 נדרש חיוג חוזר

 רמות 1 צלצול + כיוון מיקרופון

 111 מגשי ניירכמות דפים במזין / 

 200 מספר זיכרונות לחיוג מהיר/מקוצר

 111 כמות דפים מינימאלית - מזיכרוןמשלוח 

 דף 111 קבלת פקסים בגמר נייר

 11111 bps    (bpsקצב שידור )

 300X600 DPI (DPIרזולוציית הדפסה )
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  :שירות למכשירי פקס חדשים .1.1
 

 .םהפעלתם ו, התקנתשירי פקסימיליהמכ אספקת .1.4.2

 מתן שירות מלא במהלך תקופת האחריות למכשירי הפקסים. .1.4.1

 למכונה בזדוןידי המציע הזוכה, שנגרמו -תקלות ו/או נזקים שידוע או שהוכח על. תיקון כל תקלה  .1.4.2

מכבי הצעת נציג , יתוקנו אף הן, אך לא לפני שנעשה על כך תאום עם נציג מכבי ולאחר שניתנה לבלבד

 מחיר לתיקון ונציג מכבי המוסמך אישר לבצע את התיקון ולשלם עבור התיקון בנפרד.

אישור בתשלום לאחר קבלת הצעת מחיר מהמציע ו יחויבבגין כל נזק שיגרם בזדון בלבד התיקון   .1.4.4

 ההצעה ע"י נציג מכבי .

 .פי הוראות יצרן -על מתוכננת/מונעת תבוצע טיפולי אחזקה   .1.4.2

לפרק זמן של  מכשיר פקסלמעבדת המציע ו/או צורך בהשבתת  מכשיר פקסבכל מקרה של הוצאת   .1.4.2

  .כמפורט לעיל ןחלופי תקי , הזוכה יספק מכשיר פקסשעות מרגע מסירת ההודעה על תקלה 44-יותר מ

 לוחות זמנים לאספקת השירותים: .1.1

 ימי עבודה מיום הוצאת הזמנה ממוחשבת ממכבי.  2: תוך מכשיר פקס אספקת .1.2.2

שעות ממסירת ההודעה על התקלה לספק בטלפון/פקס/דואר אלקטרוני.  14תוך  -אספקת שירות .1.2.1

 אחרים באופן מפורש.  קבועים זמניםזאת, למעט אם נקבעו 

, 27:88 – 4:88ה' בין השעות -בימים א'ינתנו בכל ימות השנה, אספקת מכשירי פקס ו/או שירות י  .1.2.2

  .פרט לחגים וימי שבתון כלל ארציים

 .אספקת מכשירי פקס או מתן שירות יעשו בתיאום מוקדם עם נציג מכבי המוסמך לכך  .1.2.4

 מוקד שירות: .1.1
לצורך עמידה בלוח הזמנים המפורט לעיל, יפעיל המציע מוקד שירות טלפוני, אשר יהיה  .1.2.2

להעברת הודעות והזמנות, תקלות וטיפולים לכל  טרוניבמכשיר פקס ובדואר אלק מצויד

 .לפי מיקום ולפי דגם מכונה מכשיר, רישום והפקת דוחות לכל מכשיר

באותן שעות בהן על הספק לספק מכשירים ו/או לתת שירות, מוקד השירות יהיה פעיל  .1.2.1

 לעיל. 2.2כמפורט בסעיף 

באמצעות מחשב/ נציג טלפוני/ טכנאי, כולל היררכיית טיפול ואבחנה  אופן הזמנת ומתן השירות: .1.2.2

 בין תקלה משביתה לתקלה שאינה משביתה.

     מקרה של השבתת פקס או ב שיידרשבכל עת  מידיבאופן הספק מתחייב להציב פקס חליפי   .1.2.4

 לקיחה לתיקון במעבדה של הספק.

 הדרכה לתפעול הפקס למקבל השרות . במעמד אספקת פקס חדש תינתן  .1.2.2
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 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .3
 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .1.1
 

 .__                                                                                                    יצרן:  .1.1

 
 .__                                                                                           שם המוצר:  .1.1

 

 .                                                                                                          ם:מידג .1.1
 

 ___________________________________________ . ארץ ייצור .1.1
 

 לקוחות מרכזיים למוצר /שרות: .1.1
 

ותק במכירת המוצר  חברה

 /שרות

 טלפון איש קשר
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  :מחירהצעת  .1.1

 

 
 
 

דגם 3דגם 2דגם 1דרישות מינימוםמפרט

יצרן המכשיר1

הדגם2

ארץ ייצור3

שנת תחילת ייצור הדגם4

מחיר המכונה לפני מע"מ ) כמוגדר בהסכם(5

מטבע )₪/דולר ארה"ב/אירו/ליש"ט(6

דגמי הטונרים:7

מחיר טונר מקורי ) לא כולל מע"מ(8

מס' עמודים )תפוקה( לטונר מקורי9

מחיר טונר ממוחזר ) לא כולל מע"מ(10

מס' עמודים )תפוקה( לטונר ממוחזר11

מחיר טונר תואם ) לא כולל מע"מ(12

מס' עמודים )תפוקה( לטונר תואם13

14)A4 3 שניות לעמודמהירות שידור )שניות/דף

נדרשאינדקס טלפון+חיוג תפוצה15

נדרשאישור משלוח - אפשרות בחירה עם/בלי16

נדרשאישור משרד התקשורת17

A4גודל נייר18

דיסק קשיח פנימי )אם קיים ונפח(19

האם יש אופציה לדופלקס20

האם יש כרטיס רשת21

נדרשאפשרות שידור וקבלת פקס בו זמנית22

23)MB( 8זיכרון MB

נדרשחיבור למשיבון חיצוני24

8מספר חיוגים מהירים בלחיצה אחת25

נדרשחיוג חוזר26

3 רמותכיוון מיקרופון+צלצול27

150כמות דפים במזין / קסטה28

מס' דפים ממוצע מומלץ לקבל ביום עבודה29

200מספר זיכרונות לחיוג מהיר/מקוצר30

200 דףמשלוח מזכרון31
100 דףקבלת פקסים בגמר נייר32
33)bps( 33600קצב שידור bps

34)DPI( 300רזולוציית הדפסהX600 DPI
תקופת אחריות )מינימום שלוש שנים(35

גובה בס"מ36

רוחב בס"מ37

עומק בס"מ38

משקל בק"ג39

מידות ומשקלים

טופס הצעה למכשירי פקס לא משולב

לפני מילוי הנתונים יש לקרוא בעיון את ההנחיות למילוי בתחתית הטבלה !!!

כל המחירים לפני מע"מ
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 הצעת המחיר הנחיות למילוי טופס .1.1
 רק בתאים עם רקע צהוב -יש למלא את כל הפרטים והמחירים לכל דגם מוצע 

  :מכשירי פקס בשנה 288הערכת רכש שנתית 

 .כל המחירים אינם כוללים מע"מ 

 מכשירים שונים אשר עומדים בתנאים ההכרחיים כקבוע במפרט הדרישות 2-ניתן להגיש הצעות ל 

 

 ________     :ישן פקסזיכוי מוצע בגין  .1.3
 

 מהמרכז הרפואי יעשה תוך שלושה ימים מדרישת מכבי ללא תוספת תשלום.פינוי פקס ישן 
 

 :_____________________הספקותתקופת הערכות נדרשת לשם תחילת  .1.11
 

שנות  2-. מעבר לשנים 2שנים )לפחות  ______ לתקופה של  אחריותהמחיר כולל :  אחריות ושירות .1.11

 .(יתרון יהווה  אחריות 

) מעבר לשנות אחריות(:  לשנה רביעית/חמישית הצעת מחיר לתחזוקה שנתית למכשיר פקס .1.11

 לשנה.₪ _________ 

 
 מסמכים שיש לצרף להצעה: .1.11

 מפרט מלא של המוצע 

 .תקני איכות 

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

 

 הערות .1.11
 

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

  המחירים אינם כוללים מע"מ 

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

 לכל מטבע אחר יש לבקש אישור מראש.ן להציע הצעות בש"ח/$ ארה"ב/אירונית .  

  ימים. 08ההצעה תוקף 
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 תאריך : ________

  הסכם

 

לרכש    (."הספק")להלן:                      ח.פ.                 (  לבין  להלן: "מכבי"בין מכבי שרותי בריאות )

 ("הציוד" או "המוצרים" )להלן:  לפקסימיליותומתכלים  מיליותפקסי

 

 תקופת ההסכם .1

להלן: "תקופת )                   ועד יום               הסכם זה יעמוד בתוקף למשך שנה החל מיום   2.2

 "(.ההסכם

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

 ההתקשרות כמוגדר בהסכם.

, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכל שלב ומכל 2.1 –ו  2.2על אף האמור לעיל בסעיפים  2.2

זה תשלם מכבי לספק את הסכומים  יום מראש. במקרה 28ידי משלוח הודעה בכתב -סיבה שהיא, וזאת על

שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או הספק יחזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור 

 התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות.

 תמורה .2

להסכם  כנספח א'רשימת הציוד המסופקת על ידי הספק למכבי ומחיריו יהיו כמפורט במחירונים המצ"ב  1.2

 זה.

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

  בתקופת האחריות.

  התמורה בשקלים תחושב על פי שער החליפין הידוע במועד ההזמנה. –מחירים הנקובים במט"ח  1.2

ת עם מכבי, היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת  ההתקשרו 1.4

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

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

 תנאי תשלום .3

 יום.  22התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף +  2.2

 .לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג החשבוניתעל הספק  2.1

 במחוזות .  למזמיןציוד יוגשו  ואחזקה חשבוניות בגין רכש 2.2

ידי המקבל בציון שם -מלא ובתעודות משלוח מקוריות חתומות על בנספח ב'החשבונית לתשלום תלווה  2.4

"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג מלא וברור של המקבל, תאריך קבלה וחתימה. על הספק לציין את מס' מק

 התעודה/ חשבונית.
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 2072 –)אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו  ציבורייםיציג בפני מכבי אישור עפ"י חוק עסקאות גופים  הזוכה 2.2

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או פטור מניהול זה, על כי הוא נוהג 

 ותיו וכן נוהג לדווח על  עסקאותיו למע"מ בהתאם לחוק.לדווח לפקיד השומה על הכנס

 אספקת הציוד/המוצרים .4

מיום ימים  2מתחייב לספק למכבי במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר ושוטף, תוך  הזוכה 4.2

 כקבוע בהסכם זה, לרבות המפרט המצורף. הוצאת הזמנה ממוחשבת ממכבי

 ינתן ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל, לרבות  שטחי יו"ש ורמת הגולן. יהשרות  4.1

 והתקנה באתרי מכבי.   אספקה,המחיר הנקוב במחירון כולל עלויות הובלה,  4.2

משלוח הציוד למכבי יהיה בהתאם לשעות הפעילות של האתר המזמין, וימסרו לאתר המזמין בלבד ולא  4.4

 אחר, ולרבות יחידות אחרות במכבי. יושארו בכל מקום

האספקה תתבצע בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי , בכפוף לכך שמכבי הקצתה מקום מתאים ואת  4.2

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

 התקנה וממשקים, במידה ונדרש. שרטוט  תכלולנהלמכבי את דרישות התשתיות מראש. הדרישות 

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

הפעלתו התקינה ולמסור כל מכשיר למכבי כשהוא במצב פעולה מקובל ותקין, כולל ספר שירות טכני מלא 

(SERVICE MANUAL .ואת כל הרכיבים והאביזרים הנדרשים להפעלתו המלאה ) 

 . שימוש בפונקציות השונותולהפעלה נכונה של המכונות  מתחייב להדריך הזוכה 4.7

 .עם ערכת מתכלים ראשוניים יסופק פקסכל  4.4

-ידו למכבי יהיו בעלי תאריך תפוגה ארוך ככל האפשר ולפחות ל-שיסופקו עלהמתכלים  הספק מתחייב כי  4.0

  חודשים מתאריך האספקה.  21

 הספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הזמנות במייל, במידה ותבחר מכבי באופציה זו.  4.28

לדרישת מכבי יפנה הספק את הציוד הישן אותו מחליף הציוד שמספק. הפינוי יעשה תוך שלושה ימי  4.22

  עבודה מהודעת מכבי על רצונה בכך, ועל פי הצעת הספק.

ק יספק עם הציוד ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן, הוראות בטיחות וכן הספ 4.21

 תמצית הוראות הפעלה ואחזקה בעברית. קובץ הוראות הפעלה אלקטרוני יועבר לרכש במכבי. 

הספק יחתים את המקבל על תעודת משלוח וימלא את סעיפי נספח ב'. תעודת משלוח חתומה ונספח ב'  4.22

כלומר אישור כי הציוד התקבל, הותקן, הופעל באופן תקין והמשתמשים בו  –אישור ל"מסירה"  מלא יהוו

קיבלו הדרכה מתאימה לשימוש בו, לשביעות רצונם, לרבות הוראות הפעלה ובטיחות, וכפי שיאושר בכתב 

 ידי מנהל המתקן. -על

 הספק מתחייב כי המכשיר יסופק עם תקע ישראלי תקני בלבד.  4.24

למכבי )ברמת החבילה( יוצמד מספר יצרן או מספר המציין את המוצר בצורה חד  מסופקהכל מוצר ל 4.22

 במרכז הלוגיסטי של מכבי. בקורא ברקוד לצורך קליטתו ,ערכית
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 הזוכה לעניין מתן השירותוהצהרות התחייבויות  .5

צרן"(, וכי "הי –הזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו סוכן מורשה של חברת ____________________ )להלן  2.2

 הסכם הרשאתו מאת היצרן יהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות.

 הזוכה מצהיר, כי הוא רשאי לשווק בישראל, מטעם היצרן, ______________________,  2.1

מדגם ______________________________ ומסוגל לתת שירותי אחזקה שוטפת, שירותי תמיכה 

 הנ"ל, לפי המפורט בהסכם זה על נספחיו. למכשיריםמקצועית וביקורות טכניות 

שירות  המכשירי הפקס, הציוד המתכלה, ולספק למכבי את  , בכל תקופת ההתקשרות,הזוכה מתחייב 2.2

ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש ובהצעתו  מפרטבהתאם למפורט בהסכם זה, ב

 . הבקשה להצעת המחירבהסכם זה ובמסמכי 

מתחייב, כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו, מכל סיבה שהיא, יודיע הזוכה  2.4

הזוכה למכבי מיד כשיוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה, 

 י הדרוש.והזוכה מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל המידע הטכנ

באופן רציף ושוטף )פרט לנייר  פקסיםההדרושים להפעלת /חלקים כל החומרים הזוכה מתחייב לספק את 2.2

 החומרים שיסופקו יהיו על פי הנחיות יצרן. צילום(.

  א נרכשו מהזוכה.שסופקו ע"י הספק ולא למכשירים שלמתן שירות תיקונים למכשירים החדשים  2.2

  .ה לספק בטלפון/פקס/דואר אלקטרונישעות ממסירת ההודעה על התקל 14תוך  - פקת שירותאס 2.7

במכשיר  מצוידמוקד שירות טלפוני, אשר יהיה  הספקלצורך עמידה בלוח הזמנים המפורט לעיל, יפעיל  2.4

ובמערכת מחשב לניהול  וחומרים פקסימיליהמכשירי להעברת הודעות והזמנות  טרוניפקס ובדואר אלק

ולקבוצות של מכשיר ומכשיר , רישום והפקת דוחות לכל פקסימיליהמכשיר תקלות וטיפולים לכל  מעקב

 מכשיר.לפי מיקום ולפי דגם מכשירים 

 לעיל. 2.2ו/או לתת שירות, כמפורט בסעיף פקסים הבאותן שעות בהן על הספק לספק מוקד השירות יהיה פעיל  2.0

 ניהול מלאי  ..

 .חודשים מכל המוצרים שבנספח א' לשם מניעת מחסור  1הספק יחזיק מלאי מינימאלי של  2.2

 וללא כל דיחוי. מידיהספק ידווח למכבי על כל מחסור הצפוי במי מהמוצרים, באופן  2.1

במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש את המוצר/ים מספק חלופי כראות עיניה, וספק  2.2

 ההסכם ישפה את מכבי בגין פערי העלויות, אם יהיו. 

 החלפה והחזרת  מוצרים .7

 אשר תוחזר על ידי מכבי. וללא תוספת תשלום כל אריזה פגומה ו/או מוצר תקול  מידיהספק יחליף באופן  7.2

למכבי שמורה הזכות להחזיר מוצרים לספק, בהתאם לשיקול דעתה. הספק ידאג לאסוף את המוצרים תוך  7.1

 .שבוע מקבלת הזמנת ההחזרה, ולהוציא זיכוי בהתאם
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 ותמיכה מקצועיתהדרכה  .4

, לפי הנחיות היצרן. ההדרכה תנתן במתקן פקסיםההספק ידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את  4.2

מכבי בו יוצב הציוד, מיד לאחר התקנתו ותמשך עד אשר יוטמע השימוש בציוד, לשביעות רצון מנהל 

 יתואם עם מכבי. כן, מתחייב הספק לקיים הדרכה מרוכזת למשתמשי הציוד, כפי ש-המתקן. כמו

הספק יספק עם הציוד ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן, הוראות בטיחות וכן  4.1

 תמצית הוראות הפעלה ואחזקה בעברית.  קובץ הוראות הפעלה אלקטרוני יועבר לרכש במכבי. 

לפי הצורך הספק יתן תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת המכשירים ובשיטות העבודה בהם למשתמשים,  4.2

 או לפי פניה של מכבי. 

 אחריות ושירות תחזוקה  .9

של חלקים פגומים, תיקוני תקלות וקלקולים )כתוצאה  שירות התחזוקה יכלול, תיקון ו/או החלפה 0.2

משימוש סביר(, טיפולים מונעים שיתואמו בצורה מרוכזת בכל מחוז, אספקת חלפים הדרושים לשמירת 

המכשירים במצב תקין או לשם השבתם לתפעול תקין וביקורות טכניות במידת הצורך. השירות כולל את 

  ים לשם ביצוע התחזוקה.כל העבודות, החומרים והחלקים הדרוש

הספק  מתחייב להחזיק מלאי סביר של חלקי חילוף ככל הדרוש לתיקון ולתחזוקת הציוד. הספק ישתמש  0.1

 .קון אך ורק בחלקי חילוף מקורייםלצורכי התי

, בימי ו' ובערבי חג בין השעות 27:88 - 4:88ה, בין השעות -ידי הספק בימים א-שירותי התחזוקה יינתנו על 0.2

. במידה והטיפול בתקלה או השירות לא יסתיים בשעות אלה, מכבי לא תחויב בתוספת כל 4:88-22:88

 שהיא בעבור שעות שמעבר למפורט לעיל. 

שעות עבודה מקבלת  4זמן תגובה לקריאת שירות יהיה באזור גוש דן )כולל ראשל"צ, ירושלים וחיפה( עד  0.4

שעות עבודה. קריאות השירות שיתקבלו  2עד  הקריאה במוקד השירות של הספק, באזורי הארץ האחרים

 יענו באותו יום. תנאי שירות בהסכמי לוגיסטיקה/מחשוב יוגדרו ע"י הגורם המקצועי.  28:88עד שעה 

הספק מתחייב להחזיק בכל תקופת ההתקשרות צוות עובדי שירות ותחזוקה הבקיאים בתחזוקת  0.2

הכישורים הנדרשים לצורך מילוי התחייבויות  המכשירים מהדגם נשוא ההסכם, על כל רכיביהם, ובעלי

  פי הסכם זה.-הספק על

הספק מצהיר כי משך כל תקופת ההתקשרות יהיו בידיו כל האישורים  וההיתרים, הנדרשים על פי כל דין,  0.2

 ומתן השרות.פקסים ה לאספקת

בצוות  הספק מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות  עבודה בטוחות, 0.7

 עובדים מיומן ובציוד תקין. 

 זכויות קנין רוחני ..1

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת הציוד וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת המונעת  הספק 28.2

ממנו לספק בכל דרך את הציוד למכבי וכי אין באספקת הציוד משום הפרת פטנט ו/או פגיעה כלשהי 

 בזכויות של חברה ו/או גוף לרבות אדם אחר כלשהו. 

לשפות  הספקן הפרת זכויות וטענות של צד שלישי בציוד, מתחייב ידי גורם כלשהו בגי-היה ותתבע מכבי על 28.1

 לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לה כתוצאה מתביעה שכזו. 
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 מועסקי הספק .11

הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת הציוד ושירות התחזוקה למכבי ייחשבו  22.2

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

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

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

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

 שרות התחזוקה למכבי. 

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי רשות  הספק 22.2

 מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה. 

 נשי קשרא .12

 להיות איש הקשר הישיר עם  הספק. _____________מכבי ממנה בזאת את  21.2

 הספק ממנה בזאת את  ____________ להיות איש הקשר הישיר עם  מכבי. 21.1

 שם: ___________________  טלפון:_________________________

 :_______________________    EMAILסלולרי:_________________  

 הסכםהסבת  .13

הספק איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, את זכויותיו על פי ההסכם, או את החובות הנובעות ממנו, 

 אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 אחריות וביטוח  .14

פי כל דין, ממועד תחילת הסכם זה או -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על 24.2

ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח 

מסומן מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" ה

(, וזאת למשך "הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הספק"כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: 

מובהר, כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח  .פי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו-כל תקופת ההתקשרות על

ב בש"ח בהתאם הינם בש"ח, וניתן להמירם לסכומים בדולר ארה"ב, בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקו

 .לשער הידוע ביום עריכת ההסכם

הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי  24.1

הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הספק תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, 

על פי ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או  ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות

להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הספק יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים 

 בביטוחי הספק.

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הספק להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד לפני מועד חתימת  24.2

ור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", הסכם זה, איש

כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא 
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חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו 

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-רע מהתחייבויותיו של הספק עללא תג

ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על 24.4

מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק מחובתו לשפות ו/או 

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

ככל שתקופת ביטוחי הספק תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב הספק להפקיד  24.2

לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת  14.3 בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

 פי ההסכם.-ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

מובהר, כי היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הספק להתאימם לערך הנקוב בש"ח 

 הביטוח.בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת 

לעיל תחשב  14.5 ו/או  14.3 ידי הספק כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 24.2

 הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לזוכה לפי הסכם זה.

 .2078-אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"א

ידי הספק כאמור לעיל, -מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על 24.7

והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את 

זה. הספק מצהיר  מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה! פי סעיף -הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על

ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי ו/או מי 

וא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נש

פי כל -פי הסכם זה ו/או על-או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על

דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת 

 הביטוחים ובין אם לאו.

ידי מכבי, וכי המבטח -פק יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלביטוחי הס 24.4

מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח שהפוליסות לא 

)שלושים( יום  28תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי לפחות 

 ראש.מ

ביטוחי הספק יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק, לרבות אי מתן הודעה ו/או  24.0

 אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של מכבי לקבלת שיפוי. 

ה ו/או תביעה כנגד מכבי מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דריש 24.28

ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו, והוא פוטר את מכבי ו/או מי מטעמה 

מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הספק מתחייב, כי ככל 

יסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי מכבי ומי שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(, תכלולנה הפול

פי -מטעמה )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון(, והספק מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על

 הפוליסות.
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הספק מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא חוזה זה,  24.22

שרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתק

זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק או  24הביטוחים המפורטים בסעיף 

זה. לחלופין, רשאי הספק לכלול את קבלני המשנה בשם  24פי המוגדר בסעיף -לתקופה מאוחרת יותר על

 כמפורט לעיל.  המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, , לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד  24.21

 עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .15

ה בקשר עם ביצוע הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיע 22.2

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

 תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר סיומה.

לחוק העונשין,  224הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  22.1

 .2077-התשל"ז

בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים לקבלת כל פרסום  22.2

 אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות 22.4

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל מידע על ושל מכבי,  22.4.2

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

פי האמור -ספק עלעסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות ה

 (."המידע"במסמכי הסכם זה )להלן: 

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל אישור ספציפי, לכל  22.4.1

 נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

ורק לעובדי הספק  לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך 22.4.2

המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הספק, נותני שירותים והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע 

פי ההסכם יחתמו על כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי הספק )בכל עת(, -התחייבויותיו על

בהסכם זה, וכן כלפי מכבי  בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות הספק לשמירת סודיות המפורטות

ידי מכבי(. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הספק יהא -)בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

 ידי עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.-אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 22.4.4

י עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם ההתקשרות מידע שהיה בידי הספק ו/או ביד 22.4.4.2

 בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

 מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; 22.4.4.1

 מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של הספק. 22.4.4.2
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פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד שהספק הודיע -ו עלפי דין א-מידע שחובה לגלותו על 22.4.4.4

 למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הספק לא יהא רשאי לעשות בו  22.4.2

 כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

יחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו התחייבות מפורשת כי ידוע לו שייתכן והוא י 22.4.2

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

שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע 

 מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי. בסודיות, וכי הספק

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות האזרחיות  22.4.7

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

ותקנותיו, חוק זכויות  2042-נת הפרטיות, התשמ"אהוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק הג

 , וכל דין רלבנטי נוסף.2002-החולה, התשנ"ו

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

 ההסכם. 

 שונות ..1

כספי שהספק עשוי להיות , תהיה זכות לקזז כל חיוב ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  22.2

 חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לספק ממכבי.

כל התאגידים / חברות בקבוצת מכבי, לרבות, אך לא רק: אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, בית בלב ל  22.1

מגן, מכבי יזמות בע"מ, מכבידנט בע"מ, עמותת קרן מכבי ומכבי טבעי, מכבי אחזקות בע"מ, אגודת מכבי 

וכד' תהא שמורה הזכות לרכוש את המוצרים מהספק על פי המחירים, ושאר תנאי ההסכם הקבועים 

 בהסכם זה. 

, תוך חודש מחתימת ההסכם, לכל המסרים שמכבי תחליט B1B  לדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי 22.2

 הספק.ובמימון  להפעיל, זאת מול החברה אשר עובדת עם מכבי )חב' סיגמנט( 

לתמוך בתהליכים הרשומים הבאים:  מחשוביםהספק ייערך מבחינת התאמת תהליכי עבודה ותהליכים   22.4

, קבלת טובין, סטטוס חשבונית, רשומת אב דיגיטליתהזמנה ועדכון הזמנה, אישור הזמנה, תעודת משלוח 

 ספק, כרטסת ספק, חשבונית דיגיטלית.

לעבודה במתכונת של חשבונית מרכזת, בליווי קובץ לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים  22.2

 ממוחשב,  במבנה שתגדיר מכבי.

כתובות הצדדים הן כמפורט להלן. כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על ידי צד למשנהו על  22.2

ימים מיום המשלוח,  2פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו נשלחה תוך 

 בעת המסירה בפועל. -בו נמסרה ביד  ובמקרה

 24212תל אביב,  17רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

                                                                                 רח'     הספק
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 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 22.7

       ___________________________ מכבי: 22.7.2

       _________________________הספק: 22.7.1

   

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 

 

                                                            _______________   _______________ 

 הספק   מכבי שרותי בריאות                                                                           

 

    שם מלא של החותם:     

 

     חותמת: 
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 עדכון ואימות פרטים -אישור קבלת ציוד במתקני מכבי  -נספח ב

 

 כלל הפרטים בטבלה זו ימולאו ויעודכנו ע"י נציג מכבי מקבל הציוד (1

נספח זה, לאחר שמולא ונחתם  ע"י נציג מכבי, יועבר ע"י הספק בצירוף חשבונית מקור ותעודת  (1

 מקורית וחתומה למחלקת רכש ציוד רפואי במטה מכבי. משלוח

מבלי לגרוע מהאמור במסמך הרכישה, צירוף הטבלה, לאחר שמולאה ע"י נציג מכבי,  הינו תנאי  (1

 לתשלום עבור הטובין שסופקו.

 

 

 

  

 תיאור

 מיקום 

 פונקציונלי

 

ציוד 

)מס"ד 

 מכבי(

תיאור 

 ציוד

התאמה  

בין ת. 

משלוח 

 להזמנה

האם 

סופקו 

ספרות 

כתובה, 

הנחיות 

יצרן 

והוראות 

 בטיחות

האם 

בוצעה 

הדרכה 

 מעשית

עמידה 

 במפרט

מספר 

הזמנת 

 רכש

 ספק

שם ושם 

משפחה 

העובד 

שקיבל 

 הציוד

 חתימה
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 אישור עריכת ביטוחי הספק  -  'גנספח 

       

 תאריך:_____________    

 לכבוד

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

 "(מכבי" )להלן ביחד ולחוד:

 

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

לרבות בקשר "(  הספקהננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ )להלן: "

עם בהסכם שנערך ביניכם לבין הספק  עם מתן שירותי _______________________ וכן כל השירותים הנלווים בקשר

"( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימת ביום _______ )להלן: ההסכם" -" והשירותים)להלן בהתאמה: "

 "(.תקופת הביטוח"

 

ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(  -ביטוח חבות מעבידים .2

, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה 2048 -ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

₪  18,888,888לאירוע ובסה"כ  ₪  2,888,888מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של  

לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי עובדיה ומנהלי במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי 

 מעובדי הספק.

 __________________פוליסה מספר 

 

יעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פג - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1

לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מתן 

לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. ₪   2,888,888השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של 

לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות  הפוליסה תורחב

צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש 

 יטת הספק.צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש מכבי באחריות או בפיקוח או בשל

 __________________פוליסה מספר  .2

כיסוי אחריותו של הספק עפ"י דין בגין נזק גוף ו/או רכוש, לרבות נזק גרר,  בקשר עם ו/או עקב   -ביטוח חבות מוצר .4

 1,888,888"( בגבול אחריות של המוצרים" מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י הספק ו/או הבאים מטעמו )להלן:

לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח כאמור מורחב לשפות את מכבי בשל אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ₪  

ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות 

אחד מיחידי המבוטח. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל 

תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק בקשר עם השירותים שבנדון, גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם 

ההסכם, אך לא לפני ___________. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי 

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו  2ול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך בפוליסה תח

וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין 
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פוליסה מורחבת לכלול גם: הדרכה, כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. הגדרת המוצרים על פי ה

 תמיכה מקצועית, שירותי תחזוקה, ועדכוני תוכנה )לפי העניין .

 למקרה ולתקופת הבטוח. ₪   28,888( בגבול אחריות של      recallהביטוח מורחב לכלול כיסוי להשבת מוצרים )

 __________________פוליסה מספר      

 

 כללי 

 הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  .2

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו/או מי מטעמה וכי אנו  .2

 מטעמה. מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי שניתנה  .7

 יום מראש. 28למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, )למעט בטוח אחריות מקצועית( לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע  .4

 במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם.כ"ביט" 

 

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

         

 בכבוד רב        

 ___________חברה לביטוח בע"מ

 על ידי ____________________

 )שם החותם ותפקידו(       

 

 


