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 בבתי מלון בישראל אירוחלשוברים בקשה להצעת מחיר לאספקת  

     כללי .1

 אירוחלשוברים  לקבל הצעות לאספקת"מכבי"( מעונינת  - כבי שירותי בריאות )להלןמ 1.1

 "( , כמפורט בבקשה. הבקשה" -)להלןבבתי מלון בישראל. 

 בפריסה ארצית.  השובר יהיה תקף לבתי מלון 1.2

צעות תבחנה ע"פ גובה מימוש הה כולל מע"מ. ₪ 000,1על עלות השובר למכבי תעמוד  1.3

 השובר.

 –, מח' רכש מיכל שופמןאת ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ולשלוח אל  1.4

 shufman_m@mac.org.ilמייל : ב, אגף הרכש ציוד וחומרים

 4/6/2017 מועד הגשת ההצעות : 1.5

 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  1.6

ימים מקבלת הודעה  7על ההסכם המצורף לבקשה תוך  וםתתקשר מכבי, יחת פק עמוסה 1.7

פרד נ.  מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי עמו על רצונה של מכבי להתקשר

 מהסכם ההתקשרות שייחתם.

  המפרט המבוקש .2

 ללי:כ 2.1

שוברים  40 -)כ מכבי שזכו בפרס מעל ומעברעובדי  הינם עבור  אירוחשוברי ה 2.1.1

 בשנה(.

אנשי הקשר באגף שירות יוזמנו בהתאם להסכם שייחתם עם הספק ע"י השוברים 

 ושיווק

 30ות השוברים יוצעו לאתרים בפריסה ארצית רחבה, לפח –פריסת השירותים  2.1.2

 .ברחבי הארץ מלון -בתי

עם אופציה להארכה ההזמנה  דשים לפחות מיום חו 12 –שוברים תוקף למימוש ה 2.1.3

 בשנה נוספת.

 מדדים לבחינת איכות ההצעות יכללו בין היתר: 2.1.4

 בשובר בתי המלון כמות 2.1.4.1

mailto:shufman_m@mac.org.il


 כוכבים 5מספר גבוה יותרשל מלונות  2.1.4.2

 פריסה ארצית רחבה  2.1.4.3

 בארגונים גדוליםהיקף ניסיון  2.1.4.4

 : דרישות מקדימות 2.2

ותיירות בארגונים גדולים של  אירוחשנים בתחום  5הספק המציע יהיה בעל ניסיון של 

 עובדים 1,000-למעלה מ

 :אומדן כמויות 2.3

 אירוח שוברי 40 -כ 2.3.1

כבי מרכישות הנתונים הידועים למהאומדן הינו הערכה בלבד ומבוסס על  2.3.2

. מכבי אינה מחוייבת לכמות , ללא חברות הבנות שתצטרפנה השנהעברב

 .האומדן או לכמות כלשהיא

 :תמורהה .3

 הספק יעביר שוברים לפי הכמות המבוקשת ע"י מכבי,תמורה תהייה בהתאם לשימוש. ה 3.1

 המימוש כנגד העברת חשבונית לתשלום מהספק. לאחר מכבי תשלם עבור השובר 

 כוללים מע"מ.והמחירים  בש"ח  3.2

 מיום הוצאת החשבונית. 66שוטף + -תנאי תשלום 3.3

 ימים. 90 -תוקף ההצעה 3.4

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ופס פרטי המציעט -' אנספח 

 .המציע נדרש למלא את כל הפרטים להלן, ולחתום בסוף הטופס 

 על המציע לצרף רשימת פריסה של המתקנים הכלולים בשובר 

  פרטי המציע .1
 שם

 
 

 מס' עוסק מורשה

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 טלפונים:
 
 

 לות בתאגיד:הרכב הבע
1.  

 
 ניסיון קודם ולקוחות  .2

 מספר שנות ניסיון של המציע במכירה של שוברים? 
 

 מספר כולל של שוברים שנמכרו על ידי המציע בשנה האחרונה?
 שמות הרוכשים המפורטים להלן:

 
1                 ___________________________ .2____________________________ . 
 
3______ .                 _____________________4____________________________ . 
 
5                   __________________________ .6____________________________ . 
 
פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו / מספקים  להלן .3

 שובריםבשנה האחרונה 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 שניתן: השוברתיאור 
 

 תקופת מתן השירות:
 
 
 
 
 
 
 
 



 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 שניתן: השוברתיאור 
 

 תקופת מתן השירות:
 
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 שניתן: השוברתיאור 
 

 תקופת מתן השירות:
 
 
 
 

 הירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.הננו מצ

 

 

 

 : ________________________  חתימת המציע :____________________  חותמת        

 
 תאריך: ______________________

 

 

 מע"מ טופס הצעת מחיר כולל  -' בנספח 

 תוקף השובר סה"כ עלות לכמות  כמות מוערכת שווי השובר ש"ח  ₪עלות   ליח' 

1,000 
 

40 
  

 

 

 



 

 הסכם

 

 

 ".הספק"להלן  ח.פ. __________בין מכבי שרותי בריאות, להלן מכבי לבין ____________
 

 ההסכם תקופת .1

בגין מימוש .  1/6/2017 ועד 1/5/2018יעמוד בתוקף החל מיום זה לרכישת השוברים הסכם ה 1.1

   [.ופת ההסכם""תק]להלן: השוברים, יהיה ההסכם בתוקף עד למימוש אחרון השוברים 

 דשים מיום רכישתם ע"י מכבי.חו 12 –תוקף למימוש השוברים  1.2

 במקרה של אי מימוש לעובד באישור מכבי תהיה אופציה להארכת השובר בשנה נוספת. 1.3

תקופות נוספות של שנה כל  ארבעבהאופציה להאריך את תקופת ההסכם  למכבי שמורה 1.4

 מיטיבים כפופים להסכמת הספק. בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי. תנאים  פעם

 

 תמורה .2

 מע"מ. כולל ₪  1,000מחירו של השובר המסופק  2.1

 הספק יעביר שוברים לפי הכמות המבוקשת ע"י מכבי,התמורה תהייה בהתאם לשימוש.  2.2

 מכבי תשלם עבור השובר לאחר המימוש כנגד העברת חשבונית לתשלום מהספק.

 .)יש למלא גם בנספח א' להסכם( ע"מכולל מ ₪שווי השובר יהיה ______________  2.3

 תנאי תשלום .3

 יום.  66 תמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף +ה 3.1

)אכיפת ניהול חשבונות(  םציבורייאישור עפ"י חוק עסקאות גופים הספק יציג בפני מכבי  3.2

  או מע"מהמעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק  1976 – תשל"ו

וכן נוהג לדווח על  ונוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותי הואפטור מניהול זה, על כי 

 .בהתאם לחוק למע"מ ועסקאותי

 מועסקי הספק .4

מכבי ייחשבו ל השובריםהספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת    4.1

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

 , על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי באופן בלעדי בעקיפין, ויועסקו על ידו

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

 נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה 4.2

 בעת שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה ,יןבעקיפ ובין במישרין בין ,להם שייגרם לרכוש

 אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי.

יקבע  , בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אםמכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה 4.3

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

 

 



 

 אנשי קשר .5

 עם  הספק.להיות איש הקשר הישיר  יעל אקרמןאת  מכבי ממנה בזאת  5.1

 .מכביעם  להיות איש הקשר הישיר  _______הספק ממנה בזאת את  _____ 5.2

 הסבת הסכם .6

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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 אחריות  .7

לרבות נזק שיגרום הוא ו/או מי מטעמו, , פק יהא אחראי לנזק ו/או אובדן מכל סוג שהואהס 7.1

לגופו ו/או לרכושו ו/או לעסקו של כל אדם ו/או גוף, לרבות, למכבי ו/או למי מטעמה ו/או 

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

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או  7.2

הוצאה שייגרמו למכבי, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד 

מכבי, כתוצאה ו/או בקשר עם אחריות הספק ו/או מי מטעמו, על פי הסכם זה ו/או על פי כל 

מזכויות מכבי לכל תרופה או סעד על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין  דין, וזאת מבלי לגרוע

ובלבד שנמסרה הודעה לספק וניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה ו/או הוצאה 

 ו/או תביעה כאמור

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .8

ם, כל ידיעה הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אד 8.1

בקשר עם ביצוע 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  118הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  8.2

 .1977-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה,  8.3

 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות 8.4

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:      

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל מידע  8.4.1

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

רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת 

 (."המידע"פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: -ביצוע התחייבויות הספק על

א ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהי 8.4.2

 אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק  8.4.3

לעובדי הספק המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הספק, נותני שירותים והמועסקים 

פי ההסכם יחתמו על כתב התחייבות אישי -לצורך ביצוע התחייבויותיו על על ידו ומטעמו



לשמירת סודיות כלפי הספק )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות הספק 

לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח 

ספק, כי הספק יהא אחראי כלפי מכבי  ידי מכבי(. מובהר בזאת, למען הסר-שיומצא על

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

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 8.4.4

מידע שהיה בידי הספק ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם ההתקשרות  8.4.4.1

 בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

 דע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;מי 8.4.4.2

 מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של הספק. 8.4.4.3

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד שהספק -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על 8.4.4.4

 תגונן מפניו.הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה לה

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הספק לא יהא  8.4.5

 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו  8.4.6

דים שלישיים לשמור עליו בסודיות, התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צד

ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים 

והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי הספק מודע לכך שהמידע הינו 

 חלק מנכסיה של מכבי.

ות, והוא מודע לסנקציות כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודי 8.4.7

האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או מי 

מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק הגנת הפרטיות, 

 , וכל דין רלבנטי נוסף.1996-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1981-התשמ"א

 

 שונות .9

, תהיה זכות לקזז כל חיוב ולה בלבדצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ה 9.1

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

 מכל סכום שיגיע לספק ממכבי.

באחריות הספק להדריך את כל עובדיו לגבי הסיכונים הייחודיים במסגרת מתן  9.2

 תן השרות על ידם ומעת לעת במהלך עבודתם.השירותים על ידם לפני תחילת מ

הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק  9.3

 את השרות אינה בלעדית.

שלל ממנו, יהספק מתחייב, כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג י 9.4

מקרה זה, תהא מכבי ודע לו על כך. ביודיע הספק למכבי מיד כשי מכל סיבה שהיא,

רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הספק, והספק מתחייב לשתף פעולה עם הספק 

 החדש איתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.

: אסותא מרכזיים לרבות, אך לא רקלכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי,  9.5

מכבי טבעי, ו כביקרן מעמותת , בע"מ , מכבידנטבית בלב בע"מרפואיים בע"מ, 



שמורה הזכות לרכוש  אתה וכד' מכבי יזמותמכבי מגן, אגודת אחזקות בע"מ,  מכבי

 בהסכם זה. ההסכם הקבועים תנאי , ושאר על פי המחירים את המוצרים מהספק

 
הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות  9.6

, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי לא ספקהוהסכומים שהיו פתוחים בין מכבי לבין 

תהיה להם כל טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם זה. 

מוסכם כי היתרה של מכבי בספרי החברה עבור שירותים וטובין שסופקו על ידה 

 .₪ 0עומדת על  1.10.2016למכבי במישרין ובעקיפין עד תאריך 

חוקים, התקנות והנחיותיהן של הרשויות הספק מצהיר כי הוא עומד בכל ה 9.7

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

 תביעות או תלונות כלשהן בנושאי איכות הסביבה.

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  9.8

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

בעת  -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  3ידי הצד אליו נשלחה תוך 

 .המסירה בפועל

 68125תל אביב,  27רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

      רח'  -                              הספק

  

 

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 9.9

        מכבי: 15.2.1

        הספק: 15.2.2

                 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 
 

 

                                              _______________   _______________ 

   הספק   מכבי שרותי בריאות                                                                     

    ותם:שם מלא של הח      

 

     חותמת: 

 

 חירון כולל מע"ממ-נספח א' להסכם  

 שם השובר

 
  ₪עלות   ליח' 

שווי השובר 
 ש"ח

כמות 
 מוערכת

סה"כ עלות 
 לכמות 

 תוקף השובר

 
1,000 

 
40 
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