
 

 מעודכן - נספח להסכם

 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: "

 

 מעודכן - 127/2016מכרז מספר  –הנדון: אישור עריכת ביטוחים 

 

בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ הננו מאשרים 
וכן כל השירותים הנלווים  ביול ודיוור דואר"(  לרבות בקשר עם מתן שירותי הספק)להלן: "

"( וזאת ההסכם" -" והשירותיםבקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: "
 "(.תקופת הביטוחומסתיימת ביום _______ )להלן: "לתקופה המתחילה ביום _______ 

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

, בגין 1980 -פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
תאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מ

לתקופת ₪  20,000,000לאירוע ובסה"כ  ₪  6,000,000השירותים, בגבול אחריות של  
הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי עובדיה ומנהלי במקרה ויקבע כי נושאים בחובות 

 מעביד כלפי מי מעובדי הספק.

 __________________פוליסה מספר 

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

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

ע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הפוליסה תורחב לשפות את לאירו₪  6,000,000  אחריות של
מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות 
צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או 

ין רכוש מכבי באחריות או בפיקוח או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בג
 בשליטת הספק.

 __________________פוליסה מספר 

 
המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת  - ביטוח אחריות מקצועית .3

חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או 
וכל הפועלים מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או  מנהליו

לאירוע ובסה"כ לתקופת ___ ₪  2,000,000במסגרתם בגבול אחריות של_________
הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי 

ת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולב
 אחד מיחידי המבוטח אך למעט חבות מכבי כלפי הספק. 

הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים, אבדן שימוש, 
ת איחור או עיכוב בביצוע השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכו

ופגיעה בפרטיות שנעשו בתום לב.  כן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של הספק בגין אי 
 יושר עובדים.

הננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הספק למכבי לפני חתימת ההסכם 
יחול הביטוח לפי הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד 

ה לפני מועד תחילת הפוליסה, אך לא לפני ____________ . במקרה שהביטוח בחברתנו ז
יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות 



 
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע  6מוארכת, למשך 

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

 __________________פוליסה מספר 

 
ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" לביטוח מבנים, מתקנים ציוד ומלאי  בבעלותו   -ביטוח רכוש .4

ו/או באחריותו של הספק ו/או שהובאו על ידו ו/או עבורו ו/או לשימושו בחצרי מכבי בערך כינון 
מלא כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות במפורש פריצה, שוד ונזקי רעידת 

ן תוצאתי. הביטוח כולל תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על זכות התחלוף אדמה וכן בטוח אבד
 כלפי מכבי ו/או מי מטעמה ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 __________________פוליסה מספר 

 

 כללי
הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  .5

 המפורטות לעיל. 

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי  .6
 ו/או מי 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  .7
 יום מראש. 30הביטוח מבלי שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, )למעט בטוח אחריות מקצועית( לא יהיו  .8
במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט" 

 נוסח אחר שיחליף אותם.

 

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

         

 בכבוד רב,

 

             ______________________                                                    ________________ 
 שם ותפקיד החותם                                                       חתימה וחותמת חברת הביטוח               

 

  



 
 

 מעודכן - נספח ו'

 ת  צ  ה  י  ר
 
 
 
הח"מ, _____________________, ת.ז. מס' _________________, לאחר שהוזהרתי כי אני 

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

 

תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ )להלן:  .1
 .שירותי ביול ודיוור דוארלאספקת  127/2016( למכרז "הספק"

 

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

ה ארצית וכל ששנים לפחות, באספקת שירותי דיוור דואר בפרי 4בעל ניסיון מוכח בישראל של הספק  .3

 השירותים הכרוכים בכך. 

 או באמצעות קבלן משנה מטעמו.מסוגל לספק למכבי את השירות בעצמו, הספק  .4

, הספק דיוור, בין אם בעצמו ובין אם באמצעות חברת "דואר 2014-2015במהלך כל אחת מהשנים  .5
 .)חמישה מיליון( דברי דואר כמותי ממויין בכל רחבי הארץ 5,000,000ישראל", לפחות 

  לעיל אמת.זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  .6

 

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 אישור

 

_____________,עו"ד, __הופיע בפני ____ ______________הנני מאשר בזה, כי ביום 

 __________, שזיהה__ברחוב __________ _________________, גב' / מר _____במשרדי 

זהות מספר ______________, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת  ידי תעודת עצמו על

אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה  -וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 

 בפני.

 

______________________ 
                                                                                                                                     

 חתימה וחותמת
 


