
 1 

   ,11021311 מס'פומבי רגיל מכרז 

  למתקני מכבימוצרים אחסון ואספקת  רותייש

 להלן מסמכי המכרז: 

 כללי   .1

 הגדרות .1

 מנהלה .0

 תנאים מוקדמים להגשת ההצעות  .4

 התחייבות המציע בגין הגשת ההצעה .5

 .   ערבות הגשה6

 בחירת החברה הזוכה ומסגרת ההתקשרות .7

 הזוכה במכרזהתחייבות המציע  .8

 ביטול המכרז .9

 עיון במסמכי המכרז .13

 . בעלות על מסמכי המכרז11

   סמכות שיפוט .11

 

 נספחים:

 מפרט  -נספח א' 

 מלאי חירום -1-נספח א'

 רשימת יחידות קצה - 1-נספח א'      

     תכשיריםנוהל החזרות  - 0-נספח א'      

 הסכם ההתקשרות –נספח ב' 

 צעהטופס הה -נספח ג'

 טופס פרטי המציע -נספח ד'

 נוסח כתב ערבות -נספח ה'       

 תצהיר –נספח ו'       

 



 1 

 נהלהמ

 כללי .1

שירותי   המסוגל לספקאחד עם ספק  להתקשר( מעונינת "מכבי" - כבי שירותי בריאות )להלןמ .1.1
 למתקני מכבי כמפורט במפרט.אספקת מוצרים אחסון ו

יעדים בהתאם ל את מכלול השרותים הנדרשים ותהכוללמכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות  .1.1
 . א'נספח  פרט,במכמפורט  והכמויות המוערכות

 רז.המכשל מסמכי  ג'נספח  –יש להגיש על גבי טופס ההצעה  את הצעות המחיר .1.0

 ליחידות הקצהשל אספקת המוצרים חודשים ראשונים  0 .שנים 7ההתקשרות היא לתקופה של  .1.4
 )משך ההתארגנות כלול בתקופה זו( .צע פיילוט במחוז אחדמהווים תקופת ניסיון בהן יבו

 מההזמנות באיכות ובמועד. 95%מימוש  –קריטריון להצלחת הפיילוט  .5.1

 כל שנתייםת נובת ונוספ ותתקופהאופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי למכבי שמורה  .1.6
   ., בתנאים זהיםאחת

פי שיקול -על , הכל כל הצעה שהיאמכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או  .1.7
 דעתה הבלעדי.

הגופים הנוספים כהגדרתם מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על  .1.8
 בכך.  ירצו אם , בהסכם

 .מכבי מכבי שומרת לעצמה הזכות לשנות את רשימת המוצרים ו2או ספקי .1.9

 

 

   הגדרות .1

ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק 
 תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז.   11021311מספר פומבי רגיל  מכרז – "המכרז"

 מסמך זה על נספחיו. - "מסמכי המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

מכבי  בע"מ, קבוצת מכבי אחזקות בע"מ,  מרכזים רפואיים בע"מ,  מכבידנט אסותא  -"הגופים הנוספים"

 פי שיקול דעתם של הגופים. -מכבי קאר בע"מ, בית בלב בע"מ, הכל עלקרן מכבי )ע"ר(,  יזמות בע"מ,

 כולל ציוד שאינו רפואי., וכל ציוד אחר אשר תדרוש מכביתכשיר, ציוד רפואי,  -"מוצרים"      

     תכשיר מזון , תכשיר רפואי תרופה,  כל צורה של סמי מרפא שעברו תהליך של עיבוד, לרבות -" תכשיר"      

 .ג' מוסדי 19לרבות תכשירי  וכדומה , נרקוטיקה,תוספי מזוןרפואי       

 .כל תכשיר רפואי שנרשם בספר התרופות של ישראל במשרד הבריאות -"תרופה"      

 ם אשר אינם רשומים בארץ  או שההתוויה לשמה הם ניתנים איננה   תכשירי-"מוסדיג'  92תכשירי "

 רשומה בארץ ומכבי קיבלה אישור גורף של משרד הבריאות לאספקתם לכלל מבוטחי מכבי.    

 .כל ציוד שאינו תכשיר או תרופה והמשמש במתן השרות הרפואי -"ציוד רפואי"       

   מכבי אתרי ה.קצגרפי אחד. אתר יכול להכיל מספר יחידות מתקן מכבי המצוי במקום גאו –" אתר"       

 פרוסים ברחבי הארץ.        
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 , ארונות תרופות, בתי מרקחתתחנות איסוף : חדרי אחיות,  כגון ,נקודת אספקה בתוך אתר -"קצה"יחידת 

 וכד'.,רופאי מכבי עצמאיים 

 רצית.בפריסה א למכבי םרופאים המספקים שירותי –"עצמאיים רופאים"

ווק ו2או יהחברות בעלות הרישיונות הזכויות והאישורים הדרושים לש -")ספק מכבי( מוצריםחברות לאספקת "

שהן מייבאות מחו"ל, כסוכן מורשה ו2או מפיץ  מוצריםשהן מייצרות בישראל ו2או מוצרים של בישראל ה הפצ

       למכבי. צריםהמובחו"ל ואשר להן הסכם עם מכבי בנוגע לאספקת  המוצריםשל יצרני 

 .חצי שנה במשךשלא נצרך תכשירים מלאי , שנהשלא נצרך במשך ציוד רפואי מלאי – "מת מלאי"

    . הצורךוש בעת שהוגדרו כחיוניים לשימ מוצריםמלאי של  -  ""מלאי חרום   

חיית מכבי.  מלאי החרום יהיה בבעלות מכבי ולשימושה הבלעדי. רשימת המוצרים תשתנה מעת לעת, בכפוף להנ 
 הזוכה יהיה ערוך לשינויים בכמויות הנדרשות לאחסון מלאי החרום לרבות עליה בנפחי האחסון. 

 .קניית השירות היא אופציונליתלמסמכי המכרז.  1-כנספח ארשימת מלאי החירום הנוכחי מצ"ב 
 

  - , להלן האפשרויות עפ"י הכרזת הכנסת או הממשלה -  "שעת חרום"

ב שהוכרז על ידי הרשות המוסמכת, המעבר להערכות במצב חירום שהוכרז כאמור, מצב חירום : מצ .א
 תהייה על פי הוראת מנכ"ל מכבי.

 מצב חירום בעורף : מצב של : "מלחמה" כהגדרתה ע"פ חוק יסוד הממשלה. .ב
מצב מיוחד בעורף : מצב הקיים במדינה בעקבות הכרזה של הממשלה או שר הביטחון, אם שוכנעו, כי  .ג

סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית. ההכרזה, יכול שתהיה על המדינה  קיימת
כולה, או על אזור מסוים. בעקבות ההכרזה קמות סמכויות שונות לגורמי צה"ל, לאלוף פיקוד העורף, 

 ולגורמים במשרד התמ"ת.

 
      בזמינות הביולוגית שלו, בצורת ו באיכות ,זהה לתרופת המקור בחומר הפעיל, בחוזקוהתרופה -גנרית" תרופה"

 וכן במינון בו היא ניתנת.המתן 

 . בתאריך מסויים שסופקו ליח' קצה מוצרים פירוט -"תעודת משלוח"

אספקה שוטפת ליח' מועדי תכנית אשר יתכנן הספק ויבצע לאחר אישור מכבי. התכנית תכלול  -"תכנית הפצה"

  הקצה בהתאם לתדירות שתגדיר מכבי.

של מכבי בכפוף המציע יספק את המוצרים ליח' הקצה  הםמועדים קבועים שב – "שוטפת מי חלוקה/אספקה"י

 בהתאם לתכנית ההפצה.להזמנות ו

 .השוטפת החלוקה לתכנית בהתאם שאינה אספקה -"דחופה אספקה"
 אותם רשאית להזמין יח' קצה.רשימה של מוצרים  -"רשימת תקינה"
 למסמכי המכרז. ב'נספח  -כם  כהגדרתן בהסהגדרות נוספות 

 183ס"מ, בגובה שלא יעלה על  133X113אחסון משטח אירופאי  עם ציוד של מכבי  בגודל   - "שירותי איחסון"

 ס"מ.

 -. עם בחירת הזוכה וחתימה על ההסכם כמוגדר במכרז 1   – "תקופת התארגנות"

 בתקופת ההתקשרות. הכנת תשתיות המחשוב בין מכבי והזוכה )תקופה זו כלולה 1.1

 השנים(; 7בת         

 . עם סיום התאמת התשתיות הזוכה יזמין ציוד מספקי מכבי או מחסן מרכזי 1.1

 מכבי לפי רמות מלאי שיוגדרו ע"י מכבי;         

 חודשים . 0.   יחל פיילוט במחוז אחד למשך 1.0
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 מנהלה

 רכישת מסמכי המכרז .9.1

 באמצעות , בתמורה לתשלום11.6.19 עד ליום 21.5.19החל מיום , כאי לרכושהמעונין להשתתף במכרז ז           

 שלא יוחזר(, את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי) ש"ח 0,333  שלירותי בריאות, ש לפקודת מכבי המחאה

 חט, או כל מי שימונה במקומהמ, אצל הגב' שרה 14אביב, קומה -, תל17ברח' המרד  שירותי בריאות",  

  . 13:33-14:33ה' בין השעות -בימים א' מכבי,  די יעל לצורך זה  

 בירורים ופניות  .9.9

 נציגת ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי  המכרז. .1.1.1
ועדת  רכזתמכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, 

 המכרזים.

   דואר אלקטרוני   תב בלבד, באמצעות וזאת בכ ,11.6.19 הפניות תעשנה עד ליום .1.1.1
mahat_s@mac.org.il  . על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה

 .30 -5140640      בטלפון

 תענינה. לא  0.1.1פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .1.1.0

תשלחנה כתובת הדואר האלקטרוני שאליה  על הפונים לציין במכתב הפנייה את .1.1.4
 ,  וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון.התשובות ממכבי

  דואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .1.1.5
 .96.6.19 עד ליום

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .9.2

 באמצעות  יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד )ולא ההצעה את .1.0.1
  , 110 13112מספר פומבי רגיל מכרז "  במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק הדואר!( 

ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ברח'  רכזת-ידי גב' שרה מחט  ל
  .14, תל אביב, קומה 17המרד 

 להגשת. המועד האחרון 13:33-14:33ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .1.0.1
. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, 19:11בשעה , 9.1.19 -ב' ה ההצעות הוא יום

 לא תתקבלנה!

 ", לאחר גההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח " .1.0.0
 חתימתה, והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה 

להלן,  5ט בפרק הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפור
 וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.

בכריכתם מען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז ל .1.0.4
 נרכשו ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול את כל ש תמקוריה

ל הפרטים הנדרשים מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כ
 ואת החתימות כנדרש.

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם  .1.0.5
ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך רכזת המעטפה ע"י 
 ושעת קבלה.

mailto:mahat_s@mac.org.il
mailto:mahat_s@mac.org.il
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  קופה הצעות לתהשל  ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה .1.0.6

 נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .1.0.7

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

ור בעצמו, על חשבונו, האמ בהסכם במידה שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל עם מכבי

 והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו2או מי מטעמה, עקב כך.

ברחוב  של מכבי, במרכז הלוגיסטי 19:11 בשעה , 19.6.19-ג' הייערך ביום כנס ספקים  .1.0.8

מותנית בהצגת  כנס ספקיםההשתתפות ב א.תעשייה צפוני, לוד. 520אליעזר בן הורקנוס 

כנס ת מסמכי המכרז. הסברים נוספים, במידה וידרשו,  יינתנו בקבלה המעידה על רכיש

 .הספקים

לא יהיה רשאי  כנס הספקים. מציע שלא ישתתף בהינה חובה כנס הספקיםהשתתפות ב

לא תותר השתתפות בכנס הספקים למי שלא רכש במכרז והצעתו תפסל על הסף. להשתתף

  במסמכי המכרז לעיל.את מסמכי המכרז במועד הנקוב 

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .2

 :יענה על כל הדרישות שלהלן רשאי להגיש הצעות ספק אשר  .2.1

 תאגיד רשום כחוק בישראל. .0.1.1

 מנהל ספרים כדין. .0.1.1

 יח' ל מוצרים כהגדרתם במכרזאספקת אחסון ומסוגל לספק למכבי שרותים לוגיסטיים ל .0.1.0

 בפריסה ארצית. של מכבי הקצה 

 .כהגדרתם במכרז מוצריםט והפצה של ברשותו מתקן מתאים לאחסון, ליקו .0.1.4

 .להפעלת בית מסחר לתרופות בעל רישיון עסק כחוק .0.1.5

 לגבי הגדרת בית מסחר וניהולו בידי רוקח אחראי -1981פקודת הרוקחים עומד בדרישות  .0.1.6
כאמור , (1313תיקון ) 1338-(, התשס"זתנאי ייצור נאותים לתכשירים) ובדרישות תקנות הרוקחים

מסחר  המחוזי במחוז בו פועל בית המסחר המאשר את פעילותו כבית מסמך מטעם הרוקחב
מנוי רוקח אחראי  לתרופות ו2או מסמך מטעם הרוקח המחוזי במחוז בו פועל בית המסחר המאשר

 לבית המסחר לתרופות.

    GDP -מערך הפצה מתקדם בתנאים נאותים על פי עקרונות ה מקיים .0.1.7
 Distribution Practices) (Good כולל תרופות בקירור, 1338ר בתקנות הרוקחים התשס"ט כמוגד ,

  . אשר עמד בביקורת של אחת מחברות התרופות הבינלאומיות המוכרות בישראל

תווי  ויהיה מאושר לעסוק בפעילויות של GMPבית המסחר יעמוד בדרישות תנאי ייצור נאותים  .0.1.8

 ואריזה מחדש.

 .בעל אישור מפעל חיוני ממשרד התמ"ת .0.1.9

 לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות 1313-1311בשנים  הכנסותיו .0.1.13
  .לפחות לשנה ₪מיליון   8  הכספיים השנתיים שלו, הן

לאספקת מוצרים מתן שרותים לוגיסטים ב פחות,לשנים  5בישראל של בעל נסיון מוכח  הינו .0.1.11
וכל השירותים וט והפצה הזמנות, ליקליטה, אחסון, קבלת הזמנה, קכולל ה כשיריםהתבתחום 

  הכרוכים בכך.
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 בפריסה ארצית יח' קצה 1,133 -לפחות לניסיון מוכח בישראל במתן השירותים  בעל הינו .0.1.11

 .בממוצע חודשי

 )גנראטור( לכל מערך הקירור והניהול. מערכת גיבוי הזנת חשמל בהפסקת חשמל ברשותו .0.1.10

 להלן. 6 בהתאם לאמור בסעיף ,₪  133,333 ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך .0.1.14

 .השתתף בכנס ספקים .0.1.15

 עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש. .0.1.16

 רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך. .0.1.17

 אחדביעמוד  שלא עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  .0.1
 הצעתו תפסל.  –התנאיםמ

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור,  .0.0

היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך פרק זמן 
אמור, יהיו בעלי תוקף קצוב שיקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר, כ

 ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     

 

 בגין הגשת ההצעה המציע התחייבויות .4

 

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת  93המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  4.1
בקש מכבי ל ההצעות. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית

כל  )ששים( יום 63של עד  תונוספ ות מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופ
רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או   ובמקרה זה יהיה כל מציע אחת,

 להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור תשלח על ידי מכבי בכתב .

ההצעות, תשלח למכבי על ידי הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול  4.1
זאת ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכזהמציע בכתב, לידי הגב' שרה מחט, 

 מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה. ימי עבודה 9בתוך 

 על ידי המציע. כהצעה שבוטלההעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו ב 4.0

 4.0 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  4.1 ע את הצעתו על פי האמור בסעיף ביטל המצי 4.4
 לעיל, לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 הגשה ערבות 5

  המא) ש"ח, 133,333 הצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל שלל 5.1
למסמכי המכרז או בנוסח שאינו  ה' כנספחפי הנוסח המצורף -(, עלקלים חדשיםאלף ש

. ימים ממועד הדרישה 13, אשר תשולם בתוך ("הערבות"שונה ממנו באופן מהותי )להלן: 

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

ות נוספות צדדי את הערבות לתקופ-כות להאריך באופן חדנוסף, תהא נתונה למכבי הזב 5.1
לעיל,  5רק פפי -, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך עלכל אחת )ששים( יום 63בנות 

 זו. נוספתותהיה בתוקף לתקופה 

 חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת 5.0

כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע  ,ןחלק או כולן מציע של הערבויות
ביתר זכויות מכבי לסעדים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל 
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 :מאלה אחד בו התקיים טענותיו, אם את הזדמנות להשמיע למציע  שנתנה זאת אחרי

 ;ייםכפ ניקיון או בחוסר בערמה, בתכסיסנות המכרז במהלך נהג הוא  (1)

 ;מדויק בלתי מידע מהותי או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר הוא (2) 

 ;במכרז ההצעות להגשת האחרון חלוף המועד לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא  (3)

  מוקדם תנאי שהן במכרז ההוראות הקבועות לפי פעל לא הוא במכרז כזוכה שנבחר לאחר  (4)

 הזוכה. עם זמינותהמ ההתקשרות של ליצירת       

 תיפסל על הסף. –הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור  5.4

 

  בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות 6

פי -הכל על, כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיאמ 6.1
 שיקול דעתה הבלעדי.

 רכיביםאמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול ה 6.1
על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת  כלוה ,21% ואיכות 11%ר י: מחלהלןמפורטים ה

 .המכרזים, ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות

  חיר:מ 6.0

אומדן הכמותי כמפורט פריטי ההצעה המוכפלים בפי סכימה של  לעציון המחיר ייקבע 
 בטופס ההצעה . 

 באספקה שוטפת ודחופה. הביללחלהציע מחיר בהצעת המחיר יש 

  .לאחסון משטח אירופאי  עם ציוד של מכבי יש להציע מחיר  ,בנוסף

שומרת לעצמה את ,  כאשר מכבי מלאי החרום חסוןאוניהול ל יש להציע מחיר יובהר, כי 
 הזכות לבצע בעצמה את ניהול ואחזקת מלאי החרום.

 :   פרוט האיכות 6.4

 (22%)מהווה  :מלאי של הספק יכולות ניהול ואחסון            

  ממוחשבתמערכת. ERP/SAP  .תהווה יתרון 

 אחוז אובדן מלאי. 

 אחוז טעויות ליקוט. 

  יהווה יתרון.מעבר לתנאי סף . בקרת איכותקיום תהליכי 

 נסיון בציוד רפואי. מהווה יתרון. 

 בטחון, נקיון, אחזקה, ציוד,  -)פרמטרים   התרשמות כללית ממתקני הספק

 .אופן הליקוט, אופן האחסון(בטיחות, 

 

 (91%)מהווה  :יכולות הפצה

  יהווה יתרוןו2או קבלני משנה המציע חזקתב כלי רכב 03מעל .. 

  שנים יהווה יתרון. 5מתחת לממוצע של  –רכב כלי הגיל צי 
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  כבכלי הריכולת מעקב אחרי מיקום. 

  יתרון למקרר אינטגראלי ברכב -אופן ההובלה בקירור. 

  מעבר לתנאי  מס' הנקודות שהספק מפיץ אליהן ברמה חודשית - מידת הפריסה
 הסף.

 יתרון לתמהיל גבוה של  - אחוז ההובלות המתבצעות באמצעות רכבי הספק

 .משנה( קבלן )שלא באמצעותהספק  חזקתרכב שבכלי הובלות באמצעות 

 נסיון בציוד רפואי. מהווה יתרון. 

 

 (11%)מהווה  :וחות הספק()בדיקה מול לק איכות השירות ויכולות המציע

 היענות לבקשות מיוחדות, טיפול בחריגים. 

 מערך השירות של הספק. 

 עמידה בלוחות זמנים. 

 בתקלות וטיפול לקוחות שירות -מתן מענה לצרכים שוטפים. 

 )איכות המשלוחים המסופקים )אחוז הפסילות וההחזרות. 

 

 (16%התרשמות כללית מהספק )מהווה 

 ל ידו )כפי הנגזר בין היתר מדרישות הלקוחות(מערך הבקרה המופעל ע. 

 מעבר לתנאי הסף –ידת הניסיון בנושא המכרזמ. 

  מערכות חיצוניות אחרות. מול בומחש מימשקיהניסיון של הספק בביצוע 

 את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של ועדת המכרזים תבחן 6.5
ישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, המציע, מומחיותו, משאביו, נסיונו וכ

, 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 

עדת לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן עפ"י כל ממצא אחר שייאסף ע"י ו
 להלן. 6.9 המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף  

 איכות מזעריועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון  6.6
לעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, דהכלולים בסעיפי האיכות  רכיביםב
2או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שיקבע ו

 על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 

באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נסיון גרוע" כהגדרתו להלן, מכבי  6.7

הינה המועמדת הבאה בתור  מכרזלתהא רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו 
זכייה, ובלבד שלמכבי לא היה "נסיון גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של ל

 .13% -המועמד המקורי לזכייה ביותר מ
לצורכי סעיף זה המילים "נסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו2או 

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.

לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו2או הבהרות נוספות, על רשאית  ועדת המכרזים תהא 6.8
המציע  פי שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על  מנת לבחון את 

 והצעתו במסגרת שיקוליה.
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  הצוות ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. 6.9

חון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לב
למציע ו2או לשירות המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא 

 סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

 מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, 6.13
 מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי. כלפי 

ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה,  6.11
    הפועל,  שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל  למקרה 

 מיום תחילתו. חודשים 0 שהיא, או יבוטל ע"י מכבי בתוך מכל סיבה 

אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת  כימסמ 6.11
 למכרז. ההצעות

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז 1

 7למסמכי המכרז, בתוך  'כנספח בהמצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם  7.1

 )שבעה( ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

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

 ידי חברת הביטוח, ללא כל הסתייגויות.-ביטוחים חתום ומאושר על

ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות 

 .כמופיע בנספח ב' למכרז

 ק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.המכרז והצעת הזוכה יהוו חל מסמכי 7.1

ערבות בנקאית  מכבי, ימסור המציע הזוכה לההתקשרות במעמד החתימה על הסכם 7.0

 נוסח המצ"ב.פי ה-לביצוע התחייבויותיו עלאוטונומית 

 ביטול המכרז 1

 לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי 8.1
  ,_________ הסכם לאספקת הזוכה ידי מכבי והמציע-לא ייחתם על מציע כלשהו, כל עוד

 נספח ב"(."והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות )

מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה  8.1
 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז. -אך לא חייבת  -הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית 

כל המציעים אשר הגישו הצעות אלקטרוני ל על ביטול המכרז תשלח בדוארהודעה  8.0
 במכרז.

מסמכי  רוכשי מהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו2או למי  8.4

 המכרז כל תביעה ו2או דרישה ו2או טענה כלפי מכבי ו2או כלפי מי מטעמה.
  

 

 עיון במסמכי המכרז  9

, לאחר פרסום תוצאות המכרז, עיון  1990)ו( לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג 11בהתאם להוראות תקנה 
₪  433ייעשה תמורת תשלום בסך של  של משתתף במכרז במסמכי המכרז כמפורט בתקנה האמורה, 

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

ועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מצוי זכויותיו במסגרת עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל, נ 
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הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולו או מקצתו ללא קבלת אישור מראש 

 ובכתב ממכבי. 

 

 בעלות על מסמכי המכרז 11

ת מסמכי המכרז הנם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשו
במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו2או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז 

 להעביר אותם ו2או העתק מהם לידי אחר.
 

 

 מכות שיפוטס 11

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא 
 יפו.  -ך שמקום מושבו בתל אביב אך ורק לבית המשפט המוסמ
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 א'נספח 

 

 מפרט

 כללי .1

 .ל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות אלא אם צוין אחרתכ 

 רקע .9

 יח' הקצהלמוצרים לאחסנה והפצה של  יםהמשמש ,בלוד יםהנמצא יםמרכזימחסנים למכבי שירותי בריאות 

 . ברחבי הארץ מכבישל 

 אספקת מוצרים של ניהול מלאי, ם לוגיסטיים שרותיהמסוגל לספק  חיצוני נת להתקשר עם ספקמכבי מעוניי

 בלוד. םייהמרכז ניםהמחסידי -עלכיום שירות הניתן ל וזאת כתחליףשל מכבי יח' הקצה ל

 .הנדרשים ולאספקתם םבמפרט זה מאופיינות דרישות מכבי לשירותי

 –מוצריםה ספקי עם הסכמים .2

 . ספקים במחסן התרופות 53 -כו ספקים במחסן המרכזי 63-כעם  ש למכבי הסכמי רכ 0.1

 ימי עבודה. 1עד  –מועדי אספקות מספקים למחסן  0.1

 .מתוך הסכמי הרכש של מכבי מוצריםהזוכה יבצע הזמנות   0.0

 .במכרז זוכהל ידווח)הוספה2גריעה2ביטול2הסבה וכו'...( כל שינוי  -2ספקמוצרבשינוי  0.4

, למכבי מיידית זוכהה"י ע ידווח, המוצרים לאספקת החברות אצל לאיבמ חוסרכל  -במלאי חוסרים 0.5

 . במלאי מכבי לא תממן חוסריםלמען הסר ספק  .החוסר לפתרון הנחיות קבלת לצורך

 מהספקים מוצריםתהליך קבלת ה .4

 שהוזמנו על ידו מספקי מכבי כדלהלן: מוצריםהמציע יקבל את ה 4.1

ול הזמנת הרכש ותעודת המשלוח. יבצע קבלת מ םיוודא המציע את התאמת מוצריםעם קבלת ה 4.1.1

 ., לרבות מועדי התפוגה של המוצריםטובין במערכת הממוחשבת

 שסופקו. מוצריםהמציע יאשר בחתימתו ע"ג תעודת המשלוח את קבלת ה 4.1.1

 .תעודת המשלוח החתומה תועבר למכבי  4.1.0

 לזוכה תועבר רשימת ספקים של מכבי 4.1.4

 מכבי קמספ שהתקבל למשלוח ההזמנה בין התאמה אי .5

 .ולמכבי ותדווח מיידית לספק ממנו התקבלה אי התאמה בכמות תרשם ע"ג תעודת המשלוח 5.1

 יוחזרו לספק מכבי. מוצריםי המציע וה"ט יצרן לא תתקבל ע"אי התאמה במק 5.1

 .יוחזר לספק מכבי  –או שהתגלה לאחר קליטתו מוצרה קבלתבמעמד  –פגום  מוצר 5.0

 םמוצריהאיחסון  .6

ובדרישות המיגון של חברת הביטוח של  המקובלים במכבי  אי הבטיחותהזוכה מתחייב לעמוד בתנ 6.1

  מכבי המבטחת את המלאי.

 אצל הזוכה במכרז: מוצרים במבנים 2 מחסנים שבהם יאחסנו בטיחות אש  6.1

   הפרדה בטיחותית )קירות ודלתות אש( בין חדרי עבודה לבין אולמות  -בטיחות אש 6.1.1

      מ'. 1.43 -מעברים לציוד שינוע ללא אחסנה ביניהם. –דרונות בין מדפי האחסון מס  אחסון.
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 כפי שנדרש ע"י מכבי אש. -מעברים לאנשים
      הרחקת גורמי אש משטח האחסון ומסביבתה.  –מניעה  6.1.1

 .איסור עישון בשטח האחסון 6.1.0

על כל חלקיו כולל  1113מערכת גלאי אש2 עשן מותקנת ומתוחזקת לפי תקן ישראלי  –גילוי  6.1.4

 שעות ולתחנת הכיבוי הקרובה.  14ה בזמן אירוע למוקד מאויש חיווי2התרא

, 119מטר. המטפים יבדקו על פי תקן  15ק"ג, מותקנים במרחק של כל  6מטפי כיבוי בגז הלון,  
 בביקורת חודשית ושנתית.

 

מאושרת התקנה על   PRE ACTION מערכת מתזים לכיבוי במים   -כיבוי אש ומניעת דליקות 6.1.5

 .1918נים הישראלי", ומתוחזקת לפי תקן ידי "מכון התק

מכבי בכל עת על פי בבטיחות המערך הסדרי גילוי וכיבוי האש יהיה נתון לביקורת של ממונה 

במקרה של חילוקי דעות מקצועיים, תתקבל דעתו של ראש מדור מניעת דליקות של רשות  .תיאום
 הכבאות בתחומה נמצא המבנה 2 המחסן.

צוות חירום מאומן בנושא גילוי וכיבוי אש, לבמקום אג, מקרב עובדיו המציע יד – צוות חירום
דריך אותם בהתאם לסיכונים ונוהלי התנהגות בחירום יו טיפול בחומרים ונוזלים, פינוי בחירום 

 .אצל המציעשנקבעו 
הנדרשים   את כל האישורים2דוחות הביקורות2אחזקה ,בהתאם לדרישתה ,ציג למכבימציע יה

ם לתקנים הנוגעים למערכות גילוי אש ועשן ,כיבוי במים ,מערכות הבטיחות מערכות לביצוע בהתא
 החשמל ומערכות החירום המותקנות במבנה.

 
נדרשות בהתאם לתכנית הבטיחות של המבנה שאושרה על ידי רשות  -מערכות שחרור עשן  6.1.6

 תי מוסמך.תתבצע ביקורת אחזקה שנתית למערכות שחרור עשן על ידי גורם אחזק  -הכבאות 

 יוצג למכבי אישור כבאות תקף מידי שנה. –אישור כיבוי אש  6.1.7

 -מערכות מים 6.1.8

                                                     צנרת מים תעבור רק מעל מעברים ומסדרונות. –מניעה 
 גלאי זרימה עם חייגן אוטומטי. –גילוי 

 אמצעי מיגון נוספים: –מקום האחסון  6.1.9

טרונית לגילוי פריצה: מערכת זו תהיה בעלת תו תקן ישראלי מחוברת מערכת אלק

 ל"מוקד" המאושר על ידי המשטרה. 

 על המערכת ועל מרכיביה והתקנתה לעמוד בתקן ישראלי.

אין באמור לעיל כדי לסייג מאחריות הספק על פי האמור בהסכם וכן אין באמור כדי לגרוע מזכויות  6.0

 על פי ההסכם.     מכבי

 

 ל המלאי הוינ .1

   יחידות הקצה של מכבי יזמינו את . ולשימושה הבלעדי של מכבי מכבייהיה בבעלות  מוצריםמלאי ה 7.1

  .המציע מחסןמהסחורה         

 לא בהשאלה ולא בכל דרך אחרת. -לא יעשה שימוש במלאי מכבי ללקוחות אחרים 7.1

)אופציונלי, במידה ומכבי תבחר  , לרבות נרקוטיקה, מלאי חרוםהמוצריםהמציע יחזיק את מלאי  7.0
אשר תעביר אליו מכבי. הרשימה תשתנה מעת לעת בכפוף  מוצריםבהתאם לרשימת ה לעשות כן(

 להחלטת מכבי.



 10 

. במכבי ומוצרים אחרים המועדפים  התרופות הגנריות עדכון בדברבאופן שוטף למציע תעביר מכבי  7.4

 ,המציע יערך בהתאםמעט מקרים מיוחדים(. יום טרם מועד השינוי )ל 43 לפחותההודעה למציע תמסר 
ויערך עם מלאי  היוצאת 2אחרת של החלופה הגנריתלקראת החלת העדכון יצמצם את המלאי ו

 . הנכנסת2 אחרת מהחלופה הגנרית 
מכבי שומרת   .בסמוך למועד היישוםלזוכה במכרז תועבר רשימת המוצרים וכמויות ניפוק חודשיות 

 מעת לעת. מוצריםימת הלעצמה הזכות לשנות את רש

עבור כל פריט  סימליקממלאי ומינימאלי מלאי המציע יחזיק  -ומקסימלי מינימלימוצרים רמת מלאי  7.5
רשימת  .שוטפתהמוצרים הנדרשים לאספקה זה מכיל את כל  המלאי  .כפי שתנחה מכבי מעת לעת

המציע  . מציע בנפרדתועבר ל ,מהמצוין לעילשונות  מלאי רמות ם מהם ידרש המציע להחזיק מוצרי
  .המלאילשינוי  יידרש להיערכות מיידית 

 ינוהל אצוות ותאריכי תפוגה כך שתהיה עקיבות ותיעוד לכל אספקה. כולו המלאי  7.6

 6-. לא יסופקו מוצרים בעלי תאריך תפוגה נמוך מfefo (first expired first out)המלאי ינופק בשיטת  7.7
 חודשים. 

 

 פגי תוקף:  מוצריםניהול  7.8

 .fefo (first expired first out ) בעלי פג תוקף ינוהלו  בשיטת מוצרים 7.8.1

החודשים  6-ח חודשי של מוצרים שתוקפם עומד לפוג ב"דויועבר למכבי ע"י הספק  -דוח פגי תוקף 7.8.1
 העוקבים.

 ) ע"י הזוכה ועל חשבונו (.בכפוף להנחיית מכבי  מכבי ייוחזרו לספקו יאספו הללו מוצריםה 7.8.0
מכבי תזוכה  שנותרו במלאי יעודכנו במערכת הממוחשבת בהתאם. מוצריםה של ההתפוג תאריכי

 . מול הספקים בגין ההחזרות

המציע ישא  –של המציע לקוי שהגיעו למועד תפוגתם בשל ניהול  וקףתי מנוהלי פג מוצרים 7.8.4
 .תםבעלו

גריעה2השמדה ל מוצרים. לאישורה של מכבי דוח מוצרים לגריעה יעביר המציע -לגריעה2השמדה  מלאי 7.9
 .זיהום הסביבה יא לעעם דגש מכבי  באישורי חברות מוכרות "עההשמדה  לביצועיועברו 

 .חרום  שעתלגם בעיתות משבר 2חרום, כחלק ממשק מכבי פעילות ייתן מענה שירותי  לכל המציע  7.13

ניבה המציע ידווח מיידית למכבי בגין כל נזק שנגרם למלאי מכבי לרבות חריגות טמפרטורה, שבר, ג 7.11
 על פי ערך המלאי במחירי ירפ"א.המציע יפצה את מכבי .וכד'

על פי הגדרות משרד  מוצרים רפואיים במצב חירוםלהכין תוכנית לוגיסטית לאספקת באחריות הספק  7.11
 בכל עת. חרוםשעת למכבי רשאית לבחון את ההערכות של הספק  .מכבי י"ע שתאושרהבריאות 

ויים בנפחי האחסון, לרבות נפחי אחסון בקירור ונפחי אחסון מלאי  המציע יהיה ערוך לשינ - נפח אחסון 7.10
 הנתונים למידע בלבד, הספק יהיה ערוך לנפחי האחסון כפי שיהיו בפועל. .חרום

   -לוגיסטינפחי אחסון נוכחיים של מחסן  
 .קוב 1,133  -, סה"כמלאי חירום קוב 133מלאי שוטף,  קוב 1,333 

   -תרופותה ן של מחס נפחי אחסון נוכחיים
 .להלן( 7.15ראה סעיף  –)לא כולל את חיסוני השפעת  קוב 9 –בקירור  מלאי קוב. 113 -הוא כהאחסון  נפח

  .קוב 1.4 -מלאי חירום בקירור  

 

 -נתוני פעילות מחסן התרופות 7.14
בתי  54 מרפאות,  083-כ מתוכם  ,בממוצע חודשי  יחידות קצה 451 -מנפק לכמחסן התרופות   7.14.1

בפריסה הינן יחידות הקצה  .בתי מרקחת בקונסיגנציה 10-וכ ארונות תרופות 5 -כ ,של מכבימרקחת 
 יחידות קצה. 733 -סה"כ כ  ארצית.

 . הרשימה תעודכן מעת לעת.  1-כנספח ארשימת יחידות הקצה מצ"ב 
 .חבילות בקירור 1,333 -כ ן, מתוכיחודשממוצע חבילות ב 1,433 -כ  7.14.1
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 מתוכן  ,ת אספקה בממוצע חודשיושור 5,533-כ ,קצה בממוצע חודשי הגעות ליחידות 1,133 -כ  7.14.0

 שורות החזרה.  53 -כ
 ( , לצרכן הסופי)אריזות לתרופה בממוצע חודשי, סך אריזות אספקה 713 -כטים "מספר סוגי מק  7.14.4

  .63,333 -כ

ות הקצה. מתקיים מבצע חיסון של מבוטחי מכבי ביחיד( פברואר –ספטמבר )מידי שנה  –חיסוני שפעת  7.15
חיסונים מידי  033,333-כ -כמות בקירור. הינה כל החיסונים נשמרים בקירור וגם ההעברה  לסניפים 

הזוכה במכרז יבצע הזמנה שנה, כאשר ניתן לחלק את הכמות ליותר מפעימה אחת בתאום עם מכבי. 
החיסונים  ם.הזוכה ידווח לנציג מכבי על הגעת מלאי החיסוני. יזומה לספקים שיוגדרו ע"י מכבי

מכבי תודיע  יתווספו לחבילות באספקה השוטפת. ו יחידות הקצה של מכבייוזמנו ע"י מהספק הזוכה 
חיסונים אשר לא יהיה בהם  לפני תחילת מבצע חיסוני  השפעת. חודשלזוכה  על לוחות הזמנים עד 

  .בהמשך להודעת מכבי בנושא יושמדועד חודש מרץ שימוש 

 

 :רפואי יודצ מחסן פעילות נתוני 7.16

כתובות של רופאים מקצועיים  903 -ולכ 1,633 -כ:מנפק"פ צר מחסןכמות יחידות קצה אליהן  7.16.1
 .י מכבי("חיצוניים )רשימת רופאים עצמאיים מורשים להזמנה תעודכן מעת לעת ע

 903 -כמכבי ו של אתרים 033 -ככמות אתרי מכבי: הגעות ליחידות קצה בממוצע חודשי. 1,333 -כ  7.16.1
 .עצמאייםשל רופאים כתובות 

 .933 –כ רפואי ציודשל  טים"מק סוגימספר   7.16.0

 .7,533 – ציוד רפואיניפוק  שורותממוצע חודשי של  7.16.4

 .1,533 -כ –ציוד רפואי  הזמנותממוצע חודשי של  7.16.5

 .0,033 –ציוד רפואי  חבילותממוצע חודשי של  7.16.6

  אומדן ההגעות ליחידות  ,ותמכיוון שרוב יחידות הקצה של אספקת התכשירים והציוד הרפואי הינן זה 7.17

 חבילות בממוצע בהפצה אחת(. 4.75-)כ 1,133קצה בממוצע חודשי הינו 

 קצה יבצעו הזמנה באמצעות מערכת הסאפ של מכבי. יחידות ה 7.18

על  נבחרה, מול החברה שמחתימת ההסכםתוך שלושה חודשים  B2Bיערך לעבודה במתכונת  המציע 7.19

  ידי מכבי. 

 

 יחידות הקצה י"ע שהוקמו שגויות הזמנות 1.91
 .שגוימק"ט מוצר  ,כמויות, מידה יחידות :מהסיבות נובעות שגויות הזמנות 7.13.1
 למתן המציע של לקוחות לשירות פנהמכבי י משתמששל הזמנה שגויה  במקרה 7.13.1

 .('וכו)החזרה2זיכוי2קיזוז תרוןפ

 .  2-'א נספח לפי תבוצע תכשירים החזרת  7.13.0

יבוצע בתיאום נציג מכבי עם הזוכה , ע"י  ות שלמותאריזות מקוריבהחזרת  ציוד רפואי שגוי    7.13.4
  מכבי תזוכה על ההחזרה . .הזוכה

 

  הקצה' ליח ההזמנות והפצת אספקה - מוצרים אספקות .1

 האספקה על פי הזמנות ליחידות הקצה של מכבי תתבצע בכפוף לרשימות תקינה או בכפוף לרשימת 8.1

מוגדרות יועברו למציע ע"י  מוצרים2או רשימות מוגדרת לפי סוג יחידת קצה. רשימות תקינה ו מוצרים
יוגדרו  רשימות התקינהלמערכת מחשוב של המציע. ודרישובמערכת של מכבי ו יתבצעועדכונים  מכבי.

יעודכנו מעת לעת, על פי הצורך, והמציע יבצע את  מוצריםוקבצי הבמערכת הממוחשבת שלה  ע"י מכבי
 מוצרים בהתאם לרשימות התקינה. האספקות בכפוף להן. באחריות הספק לספק ה

 הזמנות יחידות הקצה יכללו לעיתים הזמנות של חלקי אריזה. הספק יהיה ערוך לקבלת הזמנות 8.1

 ואספקות לחלקי אריזה כאמור. 
השונים  יחידות הקצה של מכבי לאספקת המוצרים הינן בפריסה ארצית, כולל אילת . הפצה ליעדים 8.0

 ערבי חג וחוה"מ.  ו' )כולל(, כולל -בימים א' תתבצע
 בקירור יסופקו באריזה נפרדת, עליה מדבקת "קירור" בולטת ותעודת משלוח נפרדת.תכשירים  8.4
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הפעילות  של כל יחידות  ולשעות החלוקה ליום בהתאם,  יגיע עד ליח' הקצה המזמינה בכל אתר המציע 8.5

  הקצה.

 X 43ס"מ  43 -אינו עולה על כ הממוצעשגודלם הכולל  צבור2קופסא2גליל2אגד במארז המוצרים יסופקו 8.6
 13ס"מ. משקל כל חבילה לא יעלה על  01X41 על עולה שאינו ממוצע בגודל -מעטפהס"מ,  X 63ס"מ 

 "ג. ק

 .חבילהנפח האת מקסימלי  ינצל באופןהמציע  8.7

עם ציוד רפואי עם זאת, כמובן שאין לערבב  .חבילה התרופות וציוד רפואי מתכלה באות ארוזל ניתן 8.8
כן, לא רצוי לערבב תרופות עם ציוד רפואי בעל משקל  כמו מובלות בקירור או סמים מסוכנים.תרופות ה

 שעלול למחוץ את התרופות ולפגוע בשלמותן.

  13:33סופק בהתאם לתכנית ההפצה. כל הזמנה שתתקבל עד השעה ת של תכשירים  ה שוטפתהזמנ 8.9
יסופקו ביום  13.33יתקבלו לאחר השעה דם ליום ההפצה תיכלל באספקה ביום זה . הזמנות שוביום הק

 .ההפצה הבא לפי התכנית

 תסופק החלוקה יום לפני עבודה ימי 1 עד  הזוכה אצל שתתקבלשוטפת של ציוד רפואי  הזמנה 8.13

 זה מועד לאחר שתגענההזמנות  ,(היא פעם בשבוע אתר מכביל אספקהתדירות ) הקבוע החלוקה ביום
 .שלאחריו בשבוע החלוקה ביום יסופקו

 :שלעיל 8.13 מהמצוין בסעיף  השונה אספקות תדירות 8.11

  :)עד יום עבודה לפני מועד  בכפוף להזמנה פעמיים בשבועעד בתי מרקחת מכבי )מכבי פארם  

 .האספקה             

 אספקה בכפוף להזמנה.  . קבוע חלוקה יוםיקבע  –לרופאים מקצועיים חיצוניים  אספקה 

 ניפוק ובתעודת, החבילות כמות עםהקצה  ליחידת  מפורטתתלוונה בתעודת משלוח   אספקותה 8.11
 עםוהקצה יחידת פרטי  עםמדבקות משלוח כמו כן, תצורפנה  .החבילות י"עפ מוצריםה של מפורטת

. על גבי תעודת המשלוח חבילות( Yמתוך  Xהמשלוח ) חבילה  חבילות כללמתוך  חבילה 'סימון מס
 .מדובר באספקה דחופה אםירשם ה

 ותאריך קבלת המקבל ה וחותמת שלי חתימ"י נקודת הקצה תתבצע ע"קבלת המשלוח ע אישור 8.10

 המשלוח.             

 .הזמנה 'מס מול הזוכה של המיחשוב במערכות תתועד החתומה המשלוח תעודת 8.14

  .ההזמנה וצרימ מול המשלוח מוצרי קליטת אתממוחשב  באופןיאשר )נציג מכבי( המשלוח  מקבל 8.15

  –ע"י  הזוכה רישום ומעקב ממוחשב על חבילות שנשלחות  אפיון 8.16

    עם תעודת משלוח"י ע ימוספרו המציע2חבילה2משטח היוצא ממחסני ציוד כל 8.16.1

    . לזיהוי ברקוד            
 המשלוחים שבוצעו2לא  סטאטוס יעודכןיום  בסוף .מחשב בקובץ יאגרו המשלוח נתוני 8.16.1

 לאישור קבלת  -החתומות  התעודותפי  על) מדבקות והפקתבוצעו על ידי המציע              
 ע"י מכבי (. מוצריםה             
 . לחשבוניתמצורף  בקובץ יועברו המשלוחים נתוני מאגרי 8.16.0

 מק"ט , יחידות קצה מכבי יגיעו עם ברקוד הכולל מק"ט יצרן להפריטים שיגיעו מהזוכה  8.16.4

 . ר הפריט והכמותמכבי , תיאו             
המציע על פי לוחות הזמנים שתגדיר מכבי.  זאת יבצע ים2מוצר של recall של הליך ויידרש היה 8.17

תבוצע ללא עלות. הגעה שוטפת הזמנת החזרה שתבוצע במסגרת הגעה ליח' קצה לצורך אספקה 
החזרה למען הסר ספק, ברירת המחדל הינה  שתבוצע במיוחד תשולם על פי תמחור אספקה שוטפת.

במסגרת האספקה השוטפת. כל החזרה אחרת כפופה לאישור מכבי. מכבי שומרת לעצמה הזכות לקיום 
 הנחיה דיפרנציאלית בין הנקודות השונות.

  מהפריטים מלאי קבלת עם מיידית תושלםסופקה בשלמותה  שלא לאספקה –חסר  אספקת 8.18
 תוחה אצל הספק וביחידה המזמינה.ימים קלנדריים תסגר ההזמנה הפ 13כעבור . הזוכה אצל החסרים

 הרכש לאגףי ספק מכבי ידווח "ע אספקתוהזוכה בשל אי  במלאיימי עבודה  13שחסר  וצרמ 8.19
 .במכבי              
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 עד תסופק בבוקר 11:33 עד שתתקבל דחופה לאספקהממוחשבת  הזמנה -דחופה אספקה 8.13

 מנהל באחריות תאושר דחופה זמנהה .המחרת ביום תסופק  11:33 לאחר שתגיע והזמנה בערב 19:33
 .יחידת הקצה של מכבי

 חל איסור על : 8.11

 . גורם אחר שאינו מורשה לכך כל פתיחת חבילות ע"י הנהג או 8.11.1

 שלהלן(. 11 )מוגדר בסעיף ביחידת הקצה 2 אתר ללא קבלתו ע"י עובד מכבי השארת מוצרים  8.11.1

 .אספקהביצוע ה השארת מוצרים ברכב מעבר לשעות 8.11.0

 . שיוגדר ע"י הזוכה במכרז יינתן ע"י גורם אחראי . האישורהעברת חבילות בין רכבים ללא אישור 8.11.4

 

 

 ובקרה תיאום צוות .2

עובדי מכבי במתקני  4עד  שללליווי התהליך ותיאום  , תפעולתהיה רשאית להציב צוות בקרה מכבי 9.1

 עובדים. 0לאחר מכן עד , בשנה הראשונה הזוכה

 ,שולחנות מיזוג אוויר, הכולליםעל פי החוק ובתנאי שהות נאותים  מלאים משרד שירותי ספקי הזוכה 9.1

כולל סביבת  הזוכה למערכות וגישה (,פקסאינטרנטטלפון,)תקשורת  ,מדפסותו מחשב עמדותכסאות, 

 .הצורך במידת חניה. כמו כן עבודה נאותה

י , מספר העמדות ייקבע ע"י מכבי הספק ידאג לחיבור קו תקשורת מאובטח למערכת סאפ של מכב 9.0

 .בתאום עם הזוכה . צוות הבקרה יפעל מול המשתמשים של מכבי ויתן מענה באמצעות מערכת הסאפ 

 בכל עת.ולמכבי תשמר הזכות לבצע במקביל ספירות  הזוכה במכרז יהיה אחראי לספירת מלאי שנתית  9.4

 ים שוטפים.עמדת דואר פנימית לצרכאצל הזוכה מכבי תהיה רשאית להציב  9.5

 

 שירות  .11

בנושאים ביחידות הקצה השונות המציע ייתן מענה טלפוני אדיב ומקצועי לפניות נציגי מכבי  13.1

 לפעילות המחסן.הקשורים 

 .8.33-11.33ובימי שישי וערבי חג  8.33-13.33-מ בימי חול  יינתן שירות של מענה טלפוני 13.1

 

 
  -סעיפים ייחודיים לשינוע ואספקה של תכשירים .11

 תחנות, בבמרפאות אחיות, במוקדים ובטיפות החלב, המשלוח ימסר לאחות היחידה בלבד .11.1

  .רוקחל  בתי המרקחתבו  המשלוח ימסר לאחד מעובדי המעבדה האיסוף 

 ,צלזיוס מעלות 1-8 ישונעו בתנאי קירור המותאמים להוראות היצרן, קירור: מוצריםה .11.1
 . לזיוסצ מעלות 15-15 –בקירור שאינם תכשירים  

  .עברו ולידציהשפעמי  -הינם לשימוש רב)קירור ולא קירור( מארזים הכל  .11.0

 
 

 העברת הפעילות ממכבי למחסן של המציע .19

ממחסני התרופות והציוד  מכביבאחריות המציע לבצע תכנון וביצוע של העברת הפעילות הלוגיסטית של 

תוך שמירת על אספקה שוטפת  ללא תמורה נוספת של המציע המחסןאל  הרפואי שבמרכז הלוגיסטי

המציע יגדיר ויגיש כחלק מההצעה את התהליך של ההעברה כולל אבני  .ופעילות סדירה של מתקני מכבי

, בעיות צפויות ודרכי  )מקסימום כחצי שנה ממועד חתימת ההסכם( דרך ליישום הפרויקט: לוח זמנים
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של תהליך ההעברה ע"י צוות משותף של  .לאחר חתימת ההסכם יבוצע תכנון מפורט GANT, תרשים פתרון

  הקופה והמציע.

 

  דרישות מחשוביות מחסן  .12

 :פעילות ברמת סניפי מכבי להזמנת ציוד רפואי ותרופות מהמחסן  10.1

 

במכבי בהתאם  SAPתהליך הזמנה מהמחסן של ציוד רפואי ותרופות  יבוצע במערכת ה 10.1.1

 קצה(.לתהליך השיריון הקיים היום )ללא שינוי מבחינת משתמש ה

לאשר את קבלת  היחידהאשר במסגרתו ידרש עובד  יחידות הקצהישולב תהליך חדש ב 10.1.1

 .ליחידת הקצההניפוקים שסופקו 

הבקשה לשיריון תבוצע במימשק הוובי החדש לצורך תמיכה בשיפורים הבאים שיפותחו  10.1.0

 במהלך החודשים הקרובים:

 

 יתן להזמין )תקינה(לכל סוג שרות ומרכז עלות יקבעו מקטי הפריטים שרק אותם נ 10.1.0.1

תיקבע תקרת עלות הזמנה שמעליה המערכת תתריע2תחסום. התקרה לכל מרכז עלות  10.1.0.1

 .בטבלה שאותה יתחזק גורם מטה2מנהל הכספים במחוז SAP -תיקבע ב

יפותחו  BWיקבע תקציב שנתי לנושא חומרים ותרופות לכל מרכז עלות. במערכת ה  10.1.0.0

 מה חודשית ורבעונית.דוחות בקרה של הוצאה בפועל מול תקציב בר

 הדוחות ישמשו את מנהלי המכונים , מנהלי הסניפים, מנהלי הכספים במחוזות וגורמי מטה.

 מנהלי הכספים במחוזות יהיו אחראים על תחזוקת התקציב והטמעת התהליך בקרב הסניפים.

לעובד הסניף תנתן אפשרות לצפות מראש בעת ההזמנה במלאי המחסן לכל פריט  10.1.0.4

 .יע על הזמנת פריטים שאינם במלאיוהמערכת תתר

 

 :פעילות ברמת מחסן מיקור חוץ 10.1

 

ובמידת הצורך יפעיל שיקול דעת נדרש כמו למשל שינוי   SAPב  עובד המחסן יאשר את הניפוקים  10.1.1

במקט או החלפת פריטים ויהיה איש הקשר מול הסניף שהזמין במידה ונדרש לבצע בירור )בעתיד 

 אישור ניפוקים אוטומטי(. יפותח מימשק אוטומטי שיאפשר

 לתוכנת המחסן לאיסוף, אספקה וניפוק. במימשקכל הניפוקים במערכת מכבי שאושרו יועברו  10.1.1

במערכת מכבי מול הסכמי הרכש של אגף רכש והמלאי במחסן ויופקו באמצעותו  MRPיופעל מנגון  10.1.0

 .SAPהזמנות לספקים בהתאם למוגדר ב 

בי יועברו במימשק לילי )או מספר פעמים ביום( לתוכנת כל ההזמנות לספקים שבוצעו במערכת מכ 10.1.4

 המחסן לצורך הערכות לקליטה.

יבוצע במערכת המחשוב של הספק ע"י עובדי הספק בהתאם להזמנות  תכשיריםאישור קבלה של ציוד ו 10.1.5

שבוצעו במכבי מול הספקים. יועבר מימשק יומי )או מספר פעמים ביום( לגבי קליטת פריטים ממערכת 
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מעבר לכמות שהוזמנה על ידי מכבי כדי  הבמכבי. לא תתאפשר למחסן חריגה או קליט SAP הספק ל

 ברות מלאים.טלמנוע הצ

 

 פעילות בקרה שתבוצע: 10.0

לכמויות הפריטים ושווי המלאי  יםלהיות זה יםחייב וכמויות הפריטים ושווי המלאי במערכת מכבי יהי 10.0.1

 קראיות לצורך בקרה כאשר ידרשבמערכת הספק. תינתן למכבי אפשרות לספירות מלאי א

 .של מכבי SAPתשלומים לספקים עבור ציוד ותרופות יבוצעו בהתאם לרישום במערכת ה 10.0.1

כי לא  SAPבמערכת ה ל ידןאבל דווח ע יחידות הקצהיבוצע בירור לגבי פריטים אשר דווח כי נופקו ל 10.0.0

 ובמיקרים חריגים יקוזזו מהתשלום לספק. ,סופקו

 

)כאמור מטעם מכבי  וכל צוות הבקרה, תיפעול ותיאום במחסן הזוכהיבאמצעות מערכת הסאפ  10.4

 להפיק את הדוחות הבאים:לעיל(  9.1בסעיף 

o )דוח איסוף )פריטים שהוזמנו ומיועדים למשלוח לפי יחידות קצה. 

o )דוחות מלאי וספירת מלאי )לגבי הפריטים במחסן מכבי. 

o ( דוחות עיתוד מלאיMRP.) 

o .דוחות ניפוקים 

o ות דחופותדוחות הזמנ. 

o .כמו כן הזוכה יאפשר להפיק דו"חות  שונים על פי הגדרות מכבי 
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 התהליך : 10.5

 

 מימשקים: 10.6

 עם מערכת המחשוב של המחסן ייבנו המימשקים הבאים:  SAP-על מנת לאפשר שילוב של מערכת ה  

 .B2Bהעברת הנתונים תבוצע באמצעות כספת מאובטחת או אפליקציית  10.6.1

שיש לקלוט במערכת החיצונית: טבלת מק"טים מכבי, טבלת אתרי אחסון  -SAPת מסטר דטה בטבלאו 10.6.1

 מכבי + כתובות, טבלת מרכזי עלות במכבי ועוד.

למערכת החיצונית של הספק של כל השריוניםSAP  2מימשק יומי )או מספר פעמים ביום( ממערכת  10.6.0

פקה. מימשק זה ישמש לצורך תכנון הזמנות שבוצעו ע"י מתקני מכבי ממויינים בהתאם ליעד האס

 ההפצה של הספק למתקני מכבי.

למערכת החיצונית של הספק של כל ההזמנות  SAPמימשק יומי )או מספר פעמים ביום( ממערכת  10.6.4

 לספקים השונים וצפי לאספקתם למחסן.

של כל קבלות הטובין במחסן  SAP-מימשק יומי )או מספר פעמים ביום( ממערכת הספק למערכת ה 10.6.5

שיעדכן את  כל הפריטים  SAPחיצוני כולל מיקומם במחסן. תיבחן אופציה להפעלת מימשק למערכת ה

ויופק מימשק למערכת הספק ובו פרטי  SAP-שהתקבלו, או תהליך הפוך שבו הפריטים יקלטו ב

 הפריטים שנקלטו.

מחסן מהמערכת החיצונית ובו פרוט כל הפריטים שנשלחו למתקני מכבי מה -SAPמימשק יומי ל 10.6.6

 החיצוני )תעודות משלוח(. 
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דוחות השוואה וחריגים יומיים שבהם תבוצע השוואה בין ערכי המלאי במחסן וכמויות הפריטים  10.6.7

 במכבי מול ערך המלאי וכמויות הפריטים במחסן הספק ששייכים למכבי.  SAPבמערכת ה

 

 סביבות עבודה 10.7

סביבות  1יצור(. נדרש כי הספק יעבוד בלפחות סביבות עבודה בסיסיות )פיתוח, בדיקות, י 0-מכבי עובדים ב

 לצורך בדיקת הממשקים בין המערכות בטרם יעבדו במערכת האמת.

 

  לעדכון המערכותליין( -)לא און Batchמהלכי  10.8

 נכנסים ויוצאים: Batchהספק נדרש לפרט את היכולות שלו בהתייחס לנקודות הבאות בהתייחס למהלכי 

 ניטור: 10.8.1

 , הממתינים לביצוע נכנסBatchהצגת מידע על מהלכי  .א

 בעת הפעלתם. Batchהצגת מידע על מהלכי  .ב

 צורכת. Batchהצגת מידע על המשאבים שהריצה של מהלך  .ג

 ]התחלה, מעבר שלבים, סיום[. Batchהצגת מידע על התקדמות מהלך  .ד

 ניהול לוג המכיל אינפורמציה על הפעילות. .ה

 הגדרה דינמית של הנתונים הנרשמים בלוג. .ו

 , ושמירתו לאורך זמן.Batchוג במהלך התקדמות ריצת הצגת ל .ז

 שאילתות ודוחות מובנים על לוג האירועים המאפשרים ניתוח שלו. .ח

 דיווח על תקלות במהלך הביצוע, כולל מידע על הרשומה המעובדת. .ט

 .Mail ,SMSדיווח על התקדמות, סיום או תקלה באמצעים נוספים כמו  .י

, כגון מונים של רשומות, פירוט וסיכום שגיאות שנמצאו Batchהצגת מידע מסכם בסיום מהלך  .יא
 במהלך וכדומה.

 

 :Batchהפעלה ותזמון ריצות  2.3.31

 תזמון מהלך, בהתאם לתאריך ושעה. .א

 תזמון מהלך בהתאם להתקדמות מהלכים אחרים. .ב

 ביצוע בקרות אוטומטיות לתוצאות מהלך, ומניעת המשך עבוד במקרה בעיה. .ג

 שניות, למשל[. 63ופן מחזורי ]כל תזמון מהלך בתדירות קבועה, בא .ד

 שליחת מהלך לביצוע באופן יזום. .ה

, כולל ביצוע בדיקות תקינות לפרמטרים OnLine, במסך Batchקביעת פרמטרים של מהלך  .ו
 הנקלטים.

 והפעלתם כקבוצה. Batchניהול קשר בין מהלכי  .ז

 הצגת מידע על מהלך שנכשל, ופרטי השגיאה. .ח
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 Batchי מידע על תנועות שטופלו במהלכ 10.9

 Batchשמירת מידע על תנועה שטופלה במהלך  10.9.1

 שליפת מידע לפי מפתח ]למשל מספר זהות[ על תנועות שטופלו. 10.9.1

 הצגת מידע סיכומי על תנועות לסוגיהן, במהלכים השונים. 10.9.0

 

 לעדכון המערכות Onlineמהלכי  10.13

 הספק נדרש לפרט את היכולות שלו בהתייחס לנקודות הבאות:

 של רשומות Onlineתמיכה בעדכון  10.13.1

 טיפול בנושא נעילות רשומות 10.13.1

 בקרה לצורך מניעת רישום כפול 10.13.0

 בישויות מערכת הספק. SAP-רישום מספרי זיהוי כפי שהתקבלו מ 10.13.4

 תמיכה בהרצה חוזרת 10.13.5

 

 אבטחת מידע 12.11

הספק מתחייב לא לבצע שימוש שלא לצרכי עבודתו  הספק הזוכה יחתום על מסמך סודיות, 10.11.1

 של מכבי. במידע

( ולא ע"ג תשתית P1Pקו התקשורת בין מכבי לספק הזוכה יהיה בתצורת קו קצה לקצה) 10.11.1

 באחריות הספק לרכוש את הקו. –האינטרנט 

קו זה יכול  –בנוסף לקו התקשורת קצה לקצה, ירכש קו משני לטובת גיבוי במקרה של נפילה  10.11.0

 להיות ע"ג תשתית האינטרנט

 IPSECרמות : ראוטר לראוטר בתצורת  1יהיה מוצפנים ב  קוי התקשורת ממכבי לספק הזוכה 10.11.4

הציוד  –באחריות הספק לרכוש את הציודים בצד הספק  – ספק FWל FWשיופעל מ VPNוכן 

 יותקן ע"י הספק אך מכבי יקבלו הרשאת מנהל מערכת מרחוק לטובת בקרה.

 הספק הזוכה מתחייב לעמדות עבודה ושרתים ייעודיים למכבי בלבד. 10.11.5

משאר הרשת באותו  פיזיתזוכה מתחייב לרשת תקשורת ייעודית למכבי המופרדת הספק ה 10.11.6

 ארגון במידה וקיים.

 הספק הזוכה מתחייב לאנטי וירוס ארגוני על גבי מחשבי ושרתי מכבי. 10.11.7

הספק הזוכה מתחייב לספק הגנה מהאינטרנט ולדואר האלקטרוני באמצעות ציודי אבטחה  10.11.8

 בנתה לנושא(.בשער הארגון )או בשער רשת מכבי שנ

בלבד ולא באופן ישיר  SSL VPNגישה מרחוק לארגון2 רשת מכבי תהיה מאובטחת בתצורת  10.11.9

 .VPNאו  RDPכגון 
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הספק הזוכה מתחייב להעביר סמי און ליין את הלוגים של כלל המערכות הרלוונטיות  10.11.13

של  SIEM,שרתים, מערכות מידע וכדומה, המידע יועבר לניטור במערכת הFWלמכבי , לדוגמא:

 מכבי.

הספק הזוכה מתחייב להצפין כל מידע רפואי או מידע מזהה של מטופלים )במידה  10.11.11

 וקיים( בבסיס הנתונים של מערכות המידע של הארגון בהם יבוצע שימוש.

מידע רגיש , מידע רפואי פרטני או מידע מזוהה של מבוטחים )במידה וקיים(  יועבר  10.11.11

 הספק הזוכה יבחר את הפתרון. –צפנה וכדומה כספות, ה –מחוץ לארגון בתצורה מאובטחת 

 של הספק הנבחר. המידע אבטחת מערכת של טכני פירוט לצרף יש  10.11.10

הספק הזוכה מתחייב לקבל על עצמו ביקורות פתע ובחינות חוסן פעם עד פעמיים בשנה  10.11.14

 עלות הביקורת תהיה ע"ח מכבי. –הספק מתחייב לתקן את כלל הליקויים שיאותרו בביקורת  –

 מהווה יתרון.    ISO 27001   – מידע אבטחת בתקני דהעמי 10.11.15

 מידע איבוד למניעת הננקטים האמצעים ואת הגיבוי נוהלי את לפרט יש  10.11.16

 סודיות    10.11.17

 ועובדיו המפעיל י"ע סודיות הסכמי חתימת  10.11.17.1

   תוכנו או/ו ההסכם את להעביר ולא ההסכם את בסודיות לשמור מתחייבים הצדדים 10.11.17.1

 .שהיא סיבה מכל ההסכם של סיומו לאחר גם בתוקף תהא זאת התחייבות .שלישי צד לכל

  כל ,אדם כל לידיעת להביא או/ו למסור ,להעביר ולא ,בסוד לשמור מתחייב הספק  10.11.17.0

  ,שהוא וסוג מין מכל ,מידע או/ו ידיעה או השירות או ההסכם ביצוע עם בקשר ידיעה

 תקופת תוך ,השירות מתן או ההסכם ביצוע אגב או ,במהלך או ,בתוקף אליו שהגיעו

 .סיומה לאחר או תחילתה לפני ,ההסכם

 .שהיא סיבה מכל ההסכם של סיומו לאחר גם בתוקף תהא זאת התחייבות  10.11.17.4

 

 תנועות מלאי 10.10

אשר מבצעות  Movement Typesפעולות במערכת המלאי של מכבי מתבצעות באמצעות תנועות מלאי 

מהפעולות ישנן סיבות חובה )לדוגמא: החזרה לספק(.  הקטנה2הגדלה של מלאי או העברה בין סטטוסים. לחלק

 לתמוך בסוגי תנועות שונות ובסיבות לתנועה. הספק צרכהמערכת 

 אצוות 10.14

ניהול תוקף מערכת הספק צריכה לתמוך בחלק מפריטי מכבי מנוהלים באצוות הנהלות תוקף. 

 אצוות ואסטרטגיות לקביעה באיזה אצווה יעשה שימוש.

 -ות מלאיוספיר תעודות משלוח 10.15

 בעת מסירת סחורה למקבל )מכבי( ידרוש המציע חתימה על תעודת המשלוח.

 תעודות המשלוח החתומות יישמרו בארכיב אלקטרוני ותתאפשר גישה של מכבי לארכיב זה.

חודשים  14בנוסף , נדרש המציע לשמור את תעודות המשלוח המקוריות למשך תקופת זמן של 

 ל פי הצורך.ולהציג למכבי תעודות משלוח ע
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 .בכל העברה יידרש פידבק למערכת השולחת על מנת לוודא שהנתונים נשלחו כהלכה

תידרש אפשרות למכבי לצפייה במערכת הספק לצורך בקרה ולצורך צפייה בפעולות שיוחלט 

כגון גישה לרמות מלאי, גישה להקצאות המלאי לבתי שיעברו למערכת מכבי בצורה מרוכזת 

 גנריקות כפי שהוגדר ע"י הרכש, חשבונית מרכזת.החולים בכל הקשור ל

  –מק"טים  10.16

כל מוצרי מכבי ייקלטו למערכת הספק עם מק"ט מכבי כפי שמופיע בסאפ , כולל אינדיקציה לכך שמדובר 

 במוצר מכבי.
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 ב'נספח    
 

  ה ס כ ם
 1311_  אביב ביום ____  בחודש ________-שנערך ונחתם בתל  

 

 ב י ן

 בריאות-מכבי שירותי                       
 117299אגודה עותמנית מס' 

 היכל הסיטי –, ת"א 17מרח' המרד                        
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" –אשר תקרא להלן          

 
                  

 , מצד אחד        

 

 ל ב י ן                                        

___________________________________ 

____________________________________                                                                         

 ____________ח.פ._____________

 _____        _______________________ :תכתוב

 

 ,"הזוכה" –אשר יקרא להלן                        

 , מצד שני                                                                                                                      

 

 

 
שרותים לוגיסטיים לאספקת מוצרים  ל ,11021311 מספרושפומבי רגיל ומכבי פרסמה מכרז   הואיל

"המכרז"(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף  כנספח "א"  להסכם זה,  -)להלן  למתקני מכבי 

 זה; ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם

 
למכרז   "ג'כנספח "(, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" –והזוכה הגיש הצעה למכרז )להלן  והואיל

 שר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;וא
 

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

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

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :
 
 ספחיםהמבוא והנ .1

המבוא להסכם זה על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם 
 וייקראו ביחד עמו.
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 פרשנות .1
 אין בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו2או כדי להשפיע על תוכנם.

 
 הגדרות .0

 –אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר  בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם,
 

 הסכם זה, על נספחיו.   - "ההסכם"
 

 למכרז. "ג'נספח " –ההצעה האמורה במבוא להסכם    - "ההצעה"
 

מכבי בפריסה  יחידות הקצה שלאספקת מוצרים לאחסון ו שירותי "השירות/השירותים"
הכוללים: הזמנת מלאי תרופות ומוצרים, אחסון לרבות יו"ש ארצית 

מלאי, ליקוט והפצה של התרופות והמוצרים בהתאם להזמנות ה
, הכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט ובהסכם זה מתקני מכבי
 על נספחיו.

 
 אנשי קשר .4
 

 להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם זה. ________מכבי ממנה בזה את  4.1

 
 בכל הקשור לביצוע הסכם זה. הזוכה ממנה בזה את ____________ להיות נציג הזוכה 4.1

 
נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות, יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי  4.0

 וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם ידרש לכך ע"י מכבי.
 

 
 התקשרותתקופת ה .5
 

 חתימת ההסכםמיום  שנים 7של תהא לתקופה לאספקת השירותים ההתקשרות עם הזוכה  5.1
של אספקת המוצרים ליחידות הקצה חודשים ראשונים  0 משך ההתארגנות כלול בתקופה זו(.)

 95%מימוש  –קריטריון להצלחת הפיילוט .מהווים תקופת ניסיון בהן יבוצע פיילוט במחוז אחד
 מההזמנות באיכות ובמועד.

וספת בנות שנתיים, בשתי תקופות נלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות  5.9
 "תקופות האופציה"(. –תוך שמירה על כל יתר הוראות ותנאי ההסכם )להלן  בתנאים זהים,

 
 

 התחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות .6
 

הזוכה מצהיר, כי הוא רשאי ויכול לבצע את השירותים נשוא הסכם זה לפי המפורט בהסכם זה  6.1
 .פי כל דין למתן השירותים-רים הנדרשים עלעל נספחיו, וכי הינו בעל כל האישו

 

אספקת הדרושים לשם והציוד הידע  ,הזוכה מצהיר כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים 6.1
 . למתן השירותים הנדרשים על פי כל דיןהשירותים ובידו כל האישורים 

 

 הסכם זה, תוך שימוש בשיטותמוגדר במכרז ובהזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם ל 6.0
 עבודה בטוחות, בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

 לעבור בהצלחה את ביקורות משה"ב במשך כל תקופת ההתקשרות. הזוכה מתחייב  6.4
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סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית 
 של ההסכם.

 
 
 

 שירותיםאספקת ה .7
 

 וביתר מסמכי המכרז. רטאספקת השירותים תהיה כאמור במפ 7.1

  
 מקסימום כחצי שנה לאחר חתימה על ההסכם. – לו"ז לתחילת פעילות המציע 7.1
 

בהיקף, למפרט  0-'לכלל יחידות הקצה כמפורט בנספח א השירותיםת אספק מתחייב ל זוכהה 7.0
במפרט ובמסמכי כמפורט , הכל על פי נהלי העבודהובמועדים, באיכות וברמת שירות נדרשת 

 .המכרז

 
 .שתועבר אליו ע"י יחידות הקצה הזמנה ממוחשבתשירותים על סמך זוכה יספק את הה 7.4
 

 

הנתונים מתייחסים רק למחסן התרופות ולתכשירים וציוד רפואי המצויים בו. מכבי שומרת  7.5
 לה הזכות להרחיב  הפעילות ליתר הציוד ולנקודות קצה נוספות. 

 
רי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיק

 של ההסכם.
 

  "מנהל פרויקט" 1.6
( שיהיה איש קשר מרכזי "מנהל פרויקט"ימנה נציג מקצועי מטעמו )להלן :  זוכהה 7.6.1

ואחראי בכל שלבי ההתקשרות וקבלת השירות מהזוכה: ישיבות התיאום, פניות 
לדרוש  תהיה רשאית כבימ. הלקוחופתרון בעיות, הן מול הנהלת מכבי והן מול נציג 

עמידה -, במקרים של אי התאמה או אילאלתרלהחליף את מנהל הפרויקט  זוכהמה
 בדרישות המקצועיות ובדרישות השירות.

 .______ יהיה הזוכה עם ההתקשרות תפעול על האחראי מכבי נציג 7.6.1
 

 
 גנרי םהתמורה ותנאי תשלו .1

 
פי מכפלת התעריף ליחידה בכמות היחידה -מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל .1.1

ידי מכבי לזוכה כנגד -ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם על-שניתנה בפועל ושאושרה על
 (."התמורה"הוצאת חשבונית מס כחוק )להלן: 

מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים וההוצאות הכרוכים במתן  .1.1
ואספקת מוצרים למתקני מכבי, והזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת מעבר  שירותי אחסון

 לתמורה.

 תנאי תשלום .1.0

יום( ממועד  65)שישים וחמישה( יום )תום חודש +  65התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .1.0.1
 ידי נציג מכבי. -ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-הוצאת החשבונית, על
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ריטים תתבצע רק בעת הגעה ליחידת הקצה לצורך אספקת שורות חדשות. התמורה החזרת פ 8.1
בגין שורת החזרה תתבצע רק עבור עלות השורה ולא תתקבל תמורה בגין תעודת משלוח 

 נוספת.
 

 
  אחריות .2

 
מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי לכל נזק ו2או אובדן ו2או פגיעה ו2או הפסד  9.1

לרבות לגוף ו2או לרכוש, ללא יוצא מן הכלל, שיגרמו למכבי ו2או למי מטעמה ו2או  מכל סוג,
השירותים ו2או המוצרים לרבות  למבוטחיה ו2או לצד שלישי כלשהו עקב ו2או בקשר עם אספקת

עקב מעשה ו2או מחדל של הזוכה ו2או מי מטעמו בקשר עם הסכם זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, 
לכל נזק ו2או אובדן ו2או הפסד ו2או פגיעה שייגרם למלאי תרופות ו2או  הזוכה יהא אחראי

 למוצרים במסגרת ו2או כתוצאה ו2או בקשר עם מתן השירותים.  

 
הזוכה מתחייב לפצות ו2או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו2או הוצאה,  9.1

כבי, שייגרמו למכבי כתוצאה מאחריותו של לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש כנגד מ
הזוכה  ו2או מי מטעמו ו2או בשמו, על פי הסכם זה או על פי כל דין והכל מבלי לגרוע מזכויות מכבי 
על פי הסכם זה ו2או על פי דין לכל תרופה ו2או סעד אחרים ובלבד שנמסרה לזוכה הודעה וניתנה לו 

 עה כאמור.הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה ו2או תבי

 
בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע  9.0

בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו ו2או אחריותו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי 
אחראי לשחרר את הזוכה  מחובתו לשפות ו2או לפצות את מכבי ו2או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא 

 לו על פי הסכם זה ו2או על פי כל דין.

מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכום שיגיע ממנה  9.4
לזוכה בצירוף הצמדה וריבית על פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם מהזוכה  בכל 

 דרך אחרת.
 

י ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדנ 9.5
והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. למעלה מן הצורך יובהר, כי הזוכה 

ואחר  1995 –מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי  נוסח משולב, תשנ"ה 
ר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיק

שהזוכה, כל עובדיו ו2או שליחיו ו2או משמשיו ו2או קבלני המשנה שלו ועובדיהם שיועסקו במתן 
השירותים, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל 

 הנ"ל. תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק
 

 

 

 ביטוח  .11
מבלי לגרוע מאחריות ו2או מהתחייבות הזוכה על פי הסכם זה ו2או על פי כל דין, ממועד תחילת  13.1

הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הזוכה לערוך ולקיים על חשבונו 
ב"אישור עריכת בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים 

אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח ___ להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: "
"( וכן את הביטוחים המפורטים להלן )להלן יחדיו: אישור עריכת הביטוחים" ו2או "ביטוחי הזוכה

בות כל "( , וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לרהביטוחים" ו2או "ביטוחי הזוכה"
הארכה שלו, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת 
ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות הקבועה על פי דין, אך לא פחות משלוש שנים מתום 

 תקופת ההתקשרות.
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 כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב שימוש בכלי רכב, שבבעלותו ו2או ביטוח חובה 13.1

 בשימושו של הזוכה ו2או מי מטעמו לצורך מתן השירותים. 
 , לפי העניין, לכל כלי הרכב אשר בבעלות ו2או בשימוש הזוכה ו2או מיביטוח מקיף ו/או צ.מ.ה 13.0

 מטעמו במסגרת מתן השירותים. 

הביטוח יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי מכבי ו2או מי מטעמה, ובלבד שהאמור 
 ור על התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.בדבר וית

על אף האמור לעיל, מוסכם בזאת כי הזוכה רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף, כאמור בסעיף זה, 
להלן יחול כאילו נערך הביטוח כאמור  11.13במלואו או בחלקו, ובלבד שהפטור האמור בסעיף 

 במלואו.
 וכן לנזק גוף מעבר לחבות המכוסה בביטוח החובה )לגבי נזק ביטוח חבות בגין נזק לרכוש צד ג' 13.4

טון( עקב השימוש בכלי רכב אשר בבעלות ו2או בשימוש  4גוף למעט ברכב פרטי או מסחרי עד 
 )מליון שקלים חדשים( בגין כל אירוע. ₪  1,333,333הזוכה במסגרת מתן השירותים, בסכום של 
יה ו2או מנהליה בגין אחריותה למעשי ו2או מחדלי הביטוח יורחב לשפות את מכבי ו2או עובד

הזוכה והבאים מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד 
 עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 לעיל, כולל גם מנופים, מלגזות, 11.1-11.4מוסכם במפורש, כי המונח "כלי רכב" בסעיפים  13.5
 ונגררים וכן כלים, מכשירים וציוד נעים וממונעים מכל סוג שהוא.  טרקטורים, גוררים      

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הזוכה מתחייב לבטח, בין בעצמו ובין באמצעות בעלי המבנים ו2או 13.6
 המחסנים המשמשים לאחסון ציוד ו2או טובין ו2או מוצרים ו2או רכוש של מכבי ו2או למתן  
 את המחסנים על כל צמודותיהם, שיפוריהם ולרבות תכולת"(, המחסניםהשירותים )להלן: "  
 המחסנים )למעט במפורש המוצרים של מכבי( כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח רכוש מסוג  
 ". הביטוח כאמור יכלול ויתור על זכות1311"אש מורחב" בערך כינון מלא בתנאי "ביט   
 א יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.התחלוף כלפי מכבי ו2או מי מטעמה. ויתור כאמור ל  

 מובהר כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח וניתן להמירם לסכומים בדולר ארה"ב 13.7
 בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת החוזה.  
 חים,הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בהסכם זה ובאישור עריכת הביטו 13.8
 והוא מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות  
 ביטוחי הזוכה תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות  
 על פי ההסכם, ולגבי ביטוח אחריות מקצועית לתקופה נוספת עד לתום תקופת ההתיישנות  
 ה בדין, אך לא פחות משלוש שנים מתום תקופת ההתקשרות, ולא לעשות כל מעשה שישהקבוע  
 בו כדי לצמצם ו2או להפקיע את תוקף הביטוחים.  

 יום לפני 14 -ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי מתחייב הזוכה להמציא למכבי, לא יאוחר מ 13.9
 זה, לפי המוקדם, את מועד תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים על פי הסכם  
 אישור עריכת ביטוחי הזוכה, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הזוכה מצהיר, כי ידוע לו, כי  
 המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי  
 הזוכה על פי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של  
 יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הזוכה, מתחייב 7 -הסכם זה ו2או על פי כל דין. לא יאוחר מ  
 הזוכה להפקיד בידי מכבי, אישור עריכת ביטוחי הזוכה, כאמור לעיל, בגין הארכת תוקפו  
 יותלתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ולעניין ביטוח אחר  
 מקצועית לתקופה נוספת עד לתום תקופת ההתיישנות הקבועה בדין, אך לא פחות משלוש  
 שנים מתום תקופת ההתקשרות.  

 בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הזוכה כדי לצמצם ו2או לגרוע בצורה 13.13
 כת הביטוחים כדיכל שהיא מהתחייבויותיו ו2או אחריותו בהתאם להסכם, ולא יהיה בערי  
 לשחרר את הזוכה מחובתו לשפות ו2או לפצות את מכבי ו2או מי מטעמה בגין כל נזק שהזוכה  
 אחראי לו על פי הסכם זה ו2או על פי כל דין. תשלום תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בו אלא  
 ן נזק אוכדי להפחית מסכום השיפוי ו2או הפיצוי לו יהיו זכאים מכבי ו2או מי מטעמה בגי  
 הפסד.  

 



 19 

 מכבי תהא רשאית,  אך לא חייבת, לבדוק את התחייבויות הזוכה לעריכת ביטוחים לרבות את 13.11
 אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הזוכה כאמור לעיל, והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי  
 אישורו2או תיקון ו2או התאמה ו2או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נשוא ה  
 להתחייבויותיו על פי נספח זה.   

 הזוכה מצהיר ומתחייב כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן 13.11
 מטילות על מכבי ו2או מי מטעמה כל חובה ו2או כל אחריות לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת  
 ין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיאהביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, וא  
 המוטלת על הזוכה על פי הסכם זה ו2או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים  
 כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.  

 על ידי  מכבי ו2או ביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך 13.10
 עבורה, וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי  מכבי ו2או מי מטעמה  
 ו2או עבורה. כמו כן, יתחייב המבטח שהפוליסות לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה אלא  
 יום מראש. 63אם  תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי לפחות   

 הזוכה יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב של החובות המוטלות על הזוכה ו2או הפרהביטוחי  13.14
 בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו בזכויותיהם של מכבי ו2או מי מטעמה לקבלת  
 שיפוי על פי הפוליסות.   

 בחינתמוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחי הזוכה הינה ב 13.15
 דרישת מינימום המוטלת על הזוכה שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה.   

 סבר הזוכה, כי יש צורך בעריכת ביטוחים משלימים ו2או נוספים לביטוחי הזוכה, מתחייב 13.16
 בזאת הזוכה לערוך ולקיים על חשבונו ביטוחים משלימים ו2או נוספים אלה. כל ביטוח נוסף  
 כאמור, יורחב לשפות את מכבי ו2או מי מטעמה בגין אחריותם למעשה ו2או מחדלו2או משלים   
 של הזוכה בכפוף לסעיף אחריות צולבת )לעניין ביטוחי חבויות( והביטוח יכלול סעיף בדבר  
 ויתור מבטח הזוכה על זכות תחלוף כלפי מכבי ו2או מי מטעמה למעט לגבי מי שגרם לנזק בזדון  
 הרכוש(.)לעניין ביטוחי   

 לאישור עריכת ביטוחי הזוכה  7הזוכה רשאי שלא לערוך את ביטוח הרכוש כמפורט בסעיף  13.17
 להלן כאילו 11.13)ביטוח הרכוש(, במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול הפטור המפורט בסעיף   
 נערך הביטוח בגינו במלואו.  

 גד מכבי ו2או מי מטעמההזוכה מצהיר , כי לא תהיה לו כל טענה ו2או דרישה ו2או תביעה כנ 13.18
 לרבות גופים קשורים ו2או בשליטתה, בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי ביטוחי הרכוש  
 )ביטוח קלקול 6)ביטוח סחורה בהעברה(,  0שהתחייב לערוך כמפורט בהסכם זה ובסעיפים   
 למלא)ביטוח רכוש(אישור עריכת ביטוחי הספק, או שהיה זכאי לשיפוי א 7-סחורה( ו  
 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות, וכי הוא פוטר את מכבי ו2או מי מטעמה לרבות  
 גופים קשורים ו2או בשליטתה מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על פי  
 הפוליסות. הפטור כאמור בסעיף זה לא יחול לגבי אדם שגרם לנזק בזדון.  
 ו ו2או התחייבויותיו של הזוכה על פי הסכם זה, מתחייב הזוכה, כימבלי לגרוע מאחריות 13.19
 בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו2או בקשר עם מתן השירותים נשוא הסכם זה, הוא יהא  
 אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את  
 איהם כמפורט  בהסכם זה וזאת למשך כל תקופתהביטוחים המפורטים בהסכם זה, על כל תנ  
 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.  

 ו2או אחריות הזוכה על פילמען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות   
 ההסכם ו2או על פי דין.   

 הזוכה לבדו יהא אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ביטוח 13.13
 ביטוחי הזוכה.   

 מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו 13.11
 ו כל נוסח מקביל אחר שיחליף אותם. א 1311נחותים מהנוסח הידוע כביט   
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 הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי 13.11
 ההסכם ו2או על פי כל דין ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות כלשהי בגין  
 נזק2אובדן2הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה.   

 אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.  הפרת כל 13.10

 
 

 רישיונות והיתרים .11

 מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו2אוהזוכה  55.5
 . הזוכהםוהפעלת יםההיתרים ו2או הרשיונות הדרושים על פי הדין, לצורך קיום השירות  
 הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, עלמתחייב לגרום לכך שכל   
 .תקשרותחשבונו הוא, במשך כל תקופת הה  

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית. 55.1
 
 

 מועסקי הזוכה 19
 

הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך  51.5
ו שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה א

 ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.
הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו2או הסכם  51.1

 החלים עליו.
מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו2או בקשר  הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל 51.1

למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שיגרם להם בעת מתן השירות או בכל 
 פעילות הקשורה למתן השירות. 

פי ההסכם, וכי כל זכות -כן מצהיר הזוכה כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על 51.1
למכבי ו2או למנהל ו2או לנציגיה ו2או למי שהתמנה על ידם ו2או בשמם  פי ההסכם-שניתנת על

 ו2או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע
במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו2או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות  הוראות ההסכם

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

 על פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.
 

הזוכה מתחייב כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך  51.1
בי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או את הזוכה להופיע בשם מכ

 למטרה כלשהי.
מבלי לגרוע מכל זכות ו2או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחייב לפצות ו2או לשפות את מכבי,  51.1

בגין כל נזק ו2או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו2או 
 הר בהוראות פרק זה.העובדתי שונים מהמוצ

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית  51.1
 של ההסכם.

 
 

 שמירת סודיות 12
 

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו2או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר  51.5
בתוקף,  או במהלך, או אגב ביצוע עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו 

 או לאחר סיומה. ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת ההסכם, לפני תחילתה 
  לחוק  118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  51.1

 .1977 –העונשין, התשל"ז       
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סכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בה

 של ההסכם.
 
 

  ערבות בנקאית לביצוע ההסכם 14
כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה  בידי מכבי, ערבות  51.5

כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף צמודה למדד המחירים לצרכן, אוטונומית בנקאית 
  שקלים חדשים(מאתיים אלף ) 133,333בגובה של  ,וע"(להסכם זה )להלן: "ערבות הביצ

 .התקשרותיום לאחר תום תקופת ה 113שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום  
   או הסתיים  מבלי לפגוע בכלליות היקף הערבות כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות 51.1

  בגין אי מילוי התחייבויותיו על פי מתן השירות מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק      
  תהא מכבי רשאית לחלט את הערבות הבנקאית או לדרוש הארכה נוספת של הערבות  –ההסכם      
    והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור תחזיר  לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות     
 מכבי לזוכה את כתב הערבות הבנקאית.     

 א עמד הזוכה בהתחייבויותיו על פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את בכל מקרה בו ל 51.1

הערבות, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, 
 למו"מ משפטי כלשהו, או למתן הוכחה כלשהי.

כה חייב השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות, יהא הזו 51.1
 7לחדש את הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, תוך 

 )שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי גבתה את הערבות או כל סכום ממנה.
 אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם. 51.1
 פי כל דין.-לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על האמור בסעיף זה 51.1

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

 של ההסכם.
 
 

 הפרת הסכם 15
 

 .פי כל דין או ההסכם-מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית, על 51.5
 

אית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה  או מי בנוסף לאמור לעיל, רש 51.1
יסול עסקים באופן אחר, חבהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו2או  מטעמו שיש

 יום. 03והליכים אלו לא בוטלו תוך 
 –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  51.1

הסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן לעמוד על קיום הוראות ה לבטל את ההסכם לאלתר; או
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה  0את ההפרה ו2או ההתחייבות תוך 

 מכביייגרמו לנגרמו ו2או שלמלא אחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש
 .הקיום כאמור-כתוצאה מההפרה האמורה ו2או אי

 
הזוכה למכבי פיצויים לעיל, ישלם  15.0בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  51.1

ש"ח, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו2או שייגרמו למכבי כתוצאה  133,333מוסכמים בסך 
מההפרה ו2או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור 

כל סעד או תרופה אחרים ו2או נוספים  בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה
 על פי כל דין.

הפר הזוכה את ההסכם הפרה לעיל ו2או  15.0לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  51.1
 שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו2או לקיים את ההוראה ו2או את
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ת ו2או ההתחייבות, כפי ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו2או לא מילא אחרי ההוראו
לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל את  ,שנדרש על ידי מכבי

ידי מתן הודעה על כך בכתב, והזוכה יהא חייב -קיומו, וזאת על-ההסכם מחמת הפרתו או אי
שיגרמו  וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו2אוש"ח  133,333 לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך

אין  למכבי כתוצאה מההפרה ו2או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה.
באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו2או 

 נוספים על פי כל דין.
ל הנזק אשר הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה ש 51.1

עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו2או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה 
 יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד  51.1
 שתקבע מכבי בהודעה.

 
 

 הסבת ההסכםאיסור  16
 

כויותיו על פי ההסכם או זרשאי למסור, או להעביר לאחר, או להמחות לאחר את  הזוכה איננו 51.5
 ,  אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.החובות הנובעות ממנואת 

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה, תהא בטלה ומבוטלת  51.1
 כל תוקף. וחסרת

 מכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו.זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ו 51.1
פי הסכם זה ו2או חלקן, לכל -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו2או להעביר את זכויותיה על 51.1

עניין" בו -גוף משפטי המהווה חברה בת ו2או חברת סמך של מכבי ו2או מכבי הינה "בעל
 . 1968 –עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -כהגדרתו של "בעל

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

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

 
 

 זכות קיזוז 11
 

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

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו, טעויות, 

האמור לעיל, מכל  אי דיוקים ו2או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות
 סכום המגיע ו2או שיגיע לזוכה ממכבי.

 
 

 ויתור בכתב 11
 

 לפיו, אלא בכתב. הצדדיםאין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות  5..5
הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  1..5

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על לא השתמש 1..5

 על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.
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 סמכות שיפוט 12
 

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם 
 יפו.  -אביב-ית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתלו2או למכרז, תהא אך ורק לב

 
 

 ומתן הודעות כתובות הצדדים 91
 

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.
שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך תחשבנה כאילו למען  פי הסכם זה תישלחנה בדואר-כל ההודעות על

 שליחתן . שעות מעת 14הגיעו לתעודתן בחלוף 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :
 
 
 
 
 
 
 

           __________________                                               ___________________ 
 ה ז ו כ ה                                                                              מ כ ב י

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תאריך:_____________    

 :לכבוד
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 מכבי שירותי בריאות ו2או חברות בנות ו2או חברות קשורות ו2ו תאגידים שלובים

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 אישור עריכת ביטוחיםהנדון: 

"(  הספקהננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ )להלן: "
שירותי אחסון, הובלה ושרותים לוגיסטיים לאספקת מוצרים לרבות מלאי תרופות ומוצרים בקשר עם מתן 

"(, ליקוט והפצה וכן כל המוצריםרפואים נלווים, תכשירים, ציוד רפואי, ציוד לוגיסטי וציוד נוסף )להלן: "
 -" וותיםהשירהשירותים הנלווים כמפורט וכמוגדר בהסכם שנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: "

 "(. תקופת הביטוח"( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימת ביום _______ )להלן: "ההסכם"
ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין )נוסח  -ביטוח חבות מעבידים

ן מוות ו2או נזק גוף ו2או נזק נפשי לכל , בגי1983 -חדש( ו2או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
לאירוע ₪  13,333,333עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של  

ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח כאמור אינו כפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, עבודות בגובה ובעומק, 
הביטוח יורחב לשפות את מכבי ו2או  ונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער.קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פתי

 מי מטעמה במקרה ויטען כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הספק.

ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו2או אובדן ו2או נזק שייגרמו  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .1
ם ו2או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו2או עובדיה ו2או מי שפועל מטעמה, בקשר עם לגופו ו2או לרכושו של כל אד

לאירוע ₪     6,333,333ו2או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו2או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של 
ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח כאמור אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, בהלה, 

, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, מתקנים התפוצצות
סניטריים פגומים, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי  קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, וכן תביעות מצד 

שם המבוטח בפוליסה יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו2או מחדלי . המוסד לביטוח לאומי
ספק ו2או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל ה

אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו2או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש בחזקת 
 ו2או באחריות ו2או בפיקוח ו2או בשליטת הספק ו2או רכוש שפועלים בו.

או נזק למוצרים של  לכיסוי אובדן₪  153,333בגבול אחריות של ביטוח למוצרים  -סחורה בהעברה  ביטוח .1
מכבי בלבד, מכל סוג שהוא, כולל נזק תוצאתי מכל סיבה, שבאחריות הספק מרגע קבלתם ע"י הספק ו2או 

והשטחים  ע"י מי מטעמו ו2או עבורו ועד מסירתם ביעד הסופי אליו מועבר הרכוש בשטח מדינת ישראל
המוחזקים לרבות, בעת אחסנה או חניית ביניים, חניית לילה, טעינה, פריקה והובלה בכל אמצעי מכני ובכל 

כלי רכב. הכיסוי מורחב וכולל כיסוי מפני גניבה ופריצה במלוא ערך  המטען. הביטוח כאמור כולל תנאי 
הבאים מטעמה ובלבד שהאמור בדבר  מפורש על פיו אנו מוותרים על כל זכות תחלוף כלפי מכבי ו2או כל

 הויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. 
הביטוח מורחב לכלול הרחבה מיוחדת לנזק לתרופות או חומרים הנובע מקלקול מוצרים עקב שבר מכני 

 במערכות קירור של המוביל או כתוצאה משינוי טמפ' מכל סיבה. 

 -בגין מקרה של מעילה ו2או גניבה על ידי עובדי  הזוכה. גבול אחריות לא יפחת מ –עובדים  ביטוח נאמנות .0
למקרה ולתקופת הביטוח. שם המבוטח בביטוח זה כולל את מכבי. כמו, כן תגמולי הביטוח ₪   1,333,333

 אשר יתקבלו בגין ביטוח זה ישולמו על ידי הזוכה  ישירות למכבי. 

 

המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו2או מחדל מקצועי ו2או הפרת חובה  -תביטוח אחריות מקצועי .4
מקצועית ו2או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק ו2או עובדיו ו2או מנהליו וכל הפועלים 

מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו2או עקב ו2או בקשר מתן השירותים ו2או במהלכם ו2או במסגרתם בגבול 
לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי ו2או מנהליה ₪    8,333,333אחריות של 

ו2או עובדיה בגין אחריותה למעשי ו2או מחדלי הספק ו2או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, 
 לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים, אבדן שימוש, איחור או עיכוב הביטוח הניתן בסעיף זה  
בביצוע השירותים, הפרת חובת סודיות, נזק לרבות נזק תוצאתי שאינו עקב נזק פיזי לגוף או לרכוש, פגיעה 

ים. כן במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות, הובלה, אחסון וטיפול בתרופות ובמוצרי רפואה נלוו
 יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של הספק בגין אי יושר עובדים ומנהלים.

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 זה לפני מועד תחילת 

ליסה, אך לא לפני ____________ . במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, הפו
חודשים נוספים מהמועד בו פג  11מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

ת הגילוי תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופ
 המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.
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כיסוי לאבדן ו2או נזק ו2או קלקול  פתאומי ובלתי צפוי )ובמפורש לרבות ירידת ערך(  - ביטוח קלקול סחורה .5
וזאת עקב כל סיבה של המוצרים המאוחסנים אצל הזוכה לרבות בעת איחסון בקירור ו2או באוירה מבוקרת 

 שהיא למעט :

 ; 1311או  1311נזק למלאי עקב סיכון המכוסה בפוליסת "אש מורחב" תנאי "ביט"  .א

 (  INHERENT VICEנזק למלאי עקב פגם מטבע הבריה )  .ב

 נזק למלאי עקב סיכוני מלחמה ו2או טרור )כנוסח החריג בפוליסת האש(. .ג

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

בביטוח זה מכבי תקבע בפוליסה כמבוטח לעניין אבדן ו2או קלקול ו2או נזק למוצרים וכמוטב יחיד ובלתי 
 חוזר לקבלת תגמולי ביטוח.

ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" לביטוח רכוש, מתקנים, כלים וציוד בבעלותו ו2או באחריותו   -ביטוח רכוש  .6
כנגד  ו2או עבורו ו2או לשימושו בחצרי מכבי במלוא שווים ובערך כינון מלא.של הספק ו2או שהובאו על ידו 

הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות פריצה, שוד ונזקי רעידת אדמה. הביטוח כולל תנאי 
מפורש על פיו אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי מכבי ו2או מי מטעמה ובלבד שהויתור לא יחול לטובת 

 ם לנזק בזדון. אדם שגר

 כללי

 הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  .7

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו2או מי  .8
 ביטוחי מכבי ו2או מי מטעמה. מטעמה וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו2או טענה בדבר שיתוף

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו2או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח  .9
 יום מראש.  63מבלי שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

וטח ו2או הננו מאשרים בזאת כי בביטוחים המפורטים לעיל אי קיום בתום לב של החובות המוטלות על המב .13
הפרה בתום לב  של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויותיה של מכבי ו2או מי מטעמה לקבלת שיפוי על פי 

 הפוליסות.

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, )למעט בטוח אחריות מקצועית( לא יהיו נחותים מהנוסח  .11
 או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם.הידוע כ"ביט" במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח 

 

 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(       

 

 

 

 

 

 נספח להסכם

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד
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 נוסח כללי של ערבות בנקאית אוטנומית

 

 לכבוד

 117299מכבי שירותי בריאות אגודה עותמאנית מס' 

 תל אביב 17רח' המרד 

 הנדון: ערבות מס' ___________

 א.נ.

צמוד למדד )להלן "סכום הערבות"( כשהוא ₪  133,333הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

עפ"י מכרז "החייב"( בקשר עם הסכם  –)להלן  כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________

  .אספקת מוצרים למתקני מכביואחסון  שירותי, 11021311מס' פומבי רגיל 

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

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

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

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

 עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______

" המדד היסודי"(  אזי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור  –היינו ____ נקודות )להלן 

 "סכום הערבות המוגדל"(. –עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן 

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

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

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

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

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל . 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

        

 בכבוד רב,

 

 __________שם הבנק:

 __________שם הסניף:

 

 

 ג'נספח 

 לכבוד: מכבי שרותי בריאות
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  112/9119טופס הצעה למכרז מס' הנדון: 

 
         התאגיד המציע: 

 
           ערות: ה
 

_______________________________________________________ 
 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

שם ______________________מצהירים ומתחייבים נו הח"מ, הרשאים להתחייב ולחתום בא
 כדלקמן:
 

קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות  
 ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו.

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

 
חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו  1.1

בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על ההסכם 
 המצורף כלשונו.

 
 ה, מכל סיבה שהיא.ידוע לנו כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלק 1.0

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

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

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

ימים מהמועד האחרון  93לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו  לא
במשך כל תקופת ההתקשרות לפי  –שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

  ההסכם.

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

 רז.במכ
 

 ₪.-המחירים בהצעה נקובים ב 1.7

 

 

 

 

 

 

 להלן הצעתנו: .9
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 שירות

 שנתיאומדן כמות 

 לא כולל מע"מ()₪, ליחידה עלות 

 ליחידת קצה באספקה שוטפתחבילה 
61,411  

  ליחידת קצה באספקה דחופהחבילה 
191  

 אחסון משטח 
51  

 
 
 

 לא כולל מע"מ()₪, שנתית עלות  שירות

 רום של מכבימלאי חי נהול ואחסון
 

 
 

 .ניתן להגיש הצעה למחיר עד שתי ספרות אחרי הנקודה 

 

  הצעת המחיר לאספקת השירותים כוללת את כל ההוצאות הקשורות למתן השירותים, לרבות שכר
העובדים ועלויות שכר, טכנולוגיות ומחשוב, וכל יתר ההוצאות הקשורות במישרין ובעקיפין למתן 

 השירותים.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .0
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שהמסמכים הרשומים מטה צורפו  X-יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים. נא וודא וסמן ב

 להצעתך 

   אישור תאגיד. ]   [ 

 אישור רו"ח על היקף פעילות כספית. ]   [           

ותשלום  הול חשבונותאישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ני ]   [
 .1976 –חובות מס(, תשל"ו 

 מסמכי המכרז.ל ו'ד, נספח תצהיר העשוי בפני עו" ]   [

 .למכרז ה'נספח  – ערבות בנקאית ]   [  

 מורשי חתימה בחברה.בדבר אישור עו"ד2רו"ח  [  ]  
 

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי. [   ]

 מלא וחתום. טופס פרטי המציע כשהוא ]   [  

 .הפעילות ממכבי למחסן של המציעתכנית העברת      ]   [  

      ]   [GMP -    
 אישור יצרן2יבואן לתכשירים רפואיים, כולל נספחיו, מטעם המכון לביקורת ותקנים של  .1

 .GMP-355230משרד הבריאות, ע"פ נוהל   

 קורת ותקנים של חומרי רפואהבתוקף, מטעם המכון לבי  GMP  certificateמסוג  תעודה . 1 
 באגף הרוקחות במשרד הבריאות .    

 

 .חברת תרופות בינלאומית מוכרת בישראלאחרון שבוצע ע"י  GDPהעתק דו"ח ביקורת       ]   [

 ]   [      בעל אישור מפעל חיוני ממשרד התמ"ת 

 פעילותו כבית מסמך מטעם הרוקח המחוזי במחוז בו פועל בית המסחר המאשר את]   [      
 מסחר לתרופות ו2או מסמך מטעם הרוקח המחוזי במחוז בו פועל בית המסחר המאשר            
 מנוי רוקח אחראי לבית המסחר לתרופות.            

 

 

 
 השם המלא:__________________חתימה:_________________

 
 

 חותמת: ____________________תפקיד:__________________
 
 
 טלפון:_____________________תובת:__________________כ
 
 

 :______________דואר אלקטרוני תאגיד:__________________ 'מס

 

 

 

 

 

  ד'נספח 
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 טופס פרטי המציע

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

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 
 

 פרטי המציע  .1
 

 שם
 
 

 ורשהמס' עוסק מ

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל 2 ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 מייצג את יצרן הציוד משנת:

 טלפונים:
 
 

 :דואר אלקטרוני

 הרכב הבעלות בתאגיד:
 
 
 
 
 

 

 
 תיאור כללי של המציע  .1
 
 

 

 

 

 
 
 וכלי רכב – כוח אדם .0
 

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
 
 

פירוט סוג ושנת ייצור, והאם , העומדים לרשות המציע לצורך אספקת השירותים בכלי רכמס' 
 אינטגראלי ברכב: קירורקיים 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ניסיון קודם ולקוחות  .4
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 : אספקת שירותי אחסון, אספקה והפצה של תכשירים רפואייםמספר שנות ניסיון של המציע ב

 
 
 
 :םינתונים כללי.      5
 

 פרוט ים כללייםנתונ

   מספר נקודות הפצה יומיות

   מספר חבילות יבשות בהפצה יומית

   מספר חבילות קרור בהפצה יומית

   מספר שורות ליקוט ברמה יומית

   מספר קווי הפצה ביום

פריסת נקודות ההפצה ברמה ארצית )נקודה צפונית 
   (ביותר ונקודה דרומית ביותר

   השמוש בשרותי מפיץ משנ

   שטחי אחסון סחורה יבשה

   שטחי אחסון בקרור

   שטח שיוקצה לאחסון עבור מכבי 
 
 
 נא פרט את מערכת ניהול המלאי )כולל, אופן ליקוט, תכנון הזמנות וכו'(: .6

             
             
             
             
             

            
             
             
             
             

 
 לתכשירים בקירור ולתכשירים שאינם בקירור:נא פרט את מערכות הניטור ובקרת הטמפרטורה  .7
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שירותי אחסון, ליקוט וחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו2להם אנו מספקים להלן פירוט לק .8
 . סדירבאופן  האחרונות שניםה 0 -בתכשירים רפואיים ציוד רפואי ווהפצה של 

 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

         

 ___________________: _____  חתימת המציע :____________________  חותמת 

 
 

 ______________________תאריך: 
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 ה'נספח 
 הגשה כתב ערבות
 

 לכבוד 

 מכבי שירותי בריאות       

 17רחוב המרד        

 תל אביב       
 

 הנדון: כתב ערבות מספר __________                
 
 

 לבקשת _________________________  )להלן: "המבקש"( 
 

 ₪. 133,333 בים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסךאנו ער
 

אספקת מוצרים למתקני אחסון ו שירותי  110 13112מס' פומבי רגיל  אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם מכרז

 .מכבי

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

 בלי לטעון כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש.את דרישתכם ומ
 

 ועד בכלל. 03.9.11ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 
 
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
 
 

__________________________________________________________ 
 כתובת הבנק                                   שם הבנק                   מספר הסניף       
 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 
 
 

__________________________________________________________ 
 חתימה וחותמת                    שם מלא                             תאריך               
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 ו'נספח 

 ר  י  ה  צ  ת
 
 

 את האמת לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמר ___________ת.ז. __________________________ הח"מ _ אני

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
 2110 1311ברה"( למכרז כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ___________________ )להלן: "החתצהירי זה ניתן 

 .שירותי אחסון ואספקת מוצרים למתקני מכבי לאספקת

 

 משמש בתפקיד _________________ בחברה ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה.הנני  .1
 

 ליח'  מוצרים כהגדרתם במכרזלספק למכבי שרותים לוגיסטיים לאחסון ואספקת  תמסוגלהחברה  .1

 בפריסה ארצית. של מכבי הקצה     

 .מוצרים כהגדרתם במכרזמתקן מתאים לאחסון, ליקוט והפצה של  החברה ותברש .0

מתן שרותים לוגיסטים לאספקת מוצרים ב פחות,שנים ל 5בישראל של נסיון מוכח  תבעל הינחברה הה .4
וכל בתחום התרופות ו2או הציוד הרפואי הכולל הזמנה, קליטה, אחסון, קבלת הזמנות, ליקוט והפצה 

  בכך.השירותים הכרוכים 

 בפריסה ארצית יח' קצה 1,133 -לפחות לניסיון מוכח בישראל במתן השירותים  תבעל ההינהחברה  .5
 בממוצע חודשי.

    GDP-מערך הפצה מתקדם בתנאים נאותים על פי עקרונות ה החברה מקיימת .6
 Distribution Practices) (Good  כולל תרופות בקירור, 1338כמוגדר בתקנות הרוקחים התשס"ט ,

  . אשר עמד בביקורת של אחת מחברות התרופות הבינלאומיות המוכרות בישראל

 )גנראטור( לכל מערך הקירור והניהול. מערכת גיבוי הזנת חשמל בהפסקת חשמל ימתקילחברה  .7

כולל במערכות השינוע  מערכת בקרה ורישום טמפ' קירור למקררים וטמפ' סביבה תקנית  ימתקילחברה  .8
 עמידה בדרישות נוהל משרד הבריאות. לרבות ,לכלל התרופות

 מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.  .9

 

        ______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 

 

____ במשרדי ברחוב ____________הופיע בפני עורך דין _ __________ר בזה כי ביום הנני מאש
מספר זהות  ידי תעודת עצמו על ההי_____ שז__________  _____________________, מר

ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא  ______________
 .בפני אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליהיעשה כן, 

 

______________________ 

 חתימה וחותמת                                                                                                                                     

 


