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1. 0Bכללי 

1.1. 16Bלספק ים המסוגל עם עד שני ספקים להתקשרינת י) מעונ"מכבי" - כבי שירותי בריאות (להלןמ

 :או באמצעות קבלני משנה בעצמם רחבי הארץכל באתריה הפזורים ב למכבי 

התקנת  ,,  אספקהבסניפי מכבי ברחבי הארץ , T-8מדגם  קיימיםהפירוק גופי תאורה   1.1.1

במקומם, פינוי גופי  T-5מדגם  ,חוסכי אנרגיהלרבות נורות,  ,גופי תאורהואחזקת 

מאתרי מכבי, לאתרים מורשים לפינוי  ,לרבות נורות גופי התאורהשפורקו התאורה 

 .)"ההתקנה"(להלן  1בנספח א'כמפורט ,  רעילה פסולת

1.1.2 18B5חוסכי אנרגיה מדגם  , לרבות נורות,גופי תאורה אספקתרכישה ו-T ,אתרי מכביל, 

 ."האספקה")(להלן  1כמפורט בנספח א' בפרויקטים חדשים

19B המוצרים והשירותים""המערכת", –(להלן"(.  

1.2. 20Bמקומות אם לבהתו נספח א'ב בהתאם למפרט המפורט, מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות

האומדנים והכמויות המקומות, כל . למסמכי המכרז ,1בנספח א' כמפורט והכמויות המוערכות

  או לכמות כלשהי.  אומדניםלמקומות ההתקנה, ל :בלבד. מכבי אינה מחויבת הערכה הינם

1.3. 21Bרזהמכשל מסמכי  ג'נספח  –יש להגיש על גבי טופס ההצעה  את הצעות המחיר  
1.4. 22Bהאופציה להאריך את תקופת ההסכם . למכבי שמורה שנים שלושלתקופה של  הינהות ההתקשר

) מיטיבים בתיאום עם 2או ( ,) זהים1( :בתנאיםכל אחת  שנהתקופות נוספות בנות  שלושב

 .הזוכה

1.5. 23B ,הצעה או כל הצעה שהיא. מכביחלק ממכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר 

 דעתה הבלעדי. פי שיקול -בלבד או את כולה, הכל עלרשאית לקבל חלק מההצעה 

1.6. 24B השונים וכתוצאה מכך  המציעיםלפצל את ההתקשרות בין תהא רשאית, אך לא חייבת, מכבי

 , הכל על פי שיקול דעתה המוחלטוהשירותים המוצרים לאספקת ספקים, 2עד להתקשר עם 

 .של מכבי והבלעדי

1.7. 25Bהגופים הנוספים כהגדרתם בין הזוכה יחולו על מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי ל

  בכך.ירצו אם , בהסכם

 
2. 1Bהגדרות  

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

 שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 וע במסמכי המכרז.המתקיים על פי הקב 103/2013מספר רגיל   פומבי מכרז – "המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

ביצוע וטכנולוגיה נ.ב.ט.מכבידנט בע"מ, קרן מכבי, אסותא מרכזים רפואיים בע"מ,  – "הגופים הנוספים"

 . פי שיקול דעתם של הגופים-בע"מ, מכבי קאר בע"מ, בית בלב בע"מ,  הכל על וניהול  יזמות   מכבי בע"מ, 

 למסמכי המכרז. ב'נספח  - ההתקשרות גדרתן בהסכםכההגדרות נוספות   
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3. 2Bמנהלה 

3.1. 27Bרכישת מסמכי המכרז 
28Bשל בתמורה לתשלום  18.4.13ועד ליום  11.4.13החל מיום , המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש  

את מסמכי המכרז במשרדי המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, בשלא יוחזר), ש"ח (  3,000
, או כל מי שימונה ענת מנדל , אצל הגב' 14אביב, קומה -, תל27, ברח' המרד "מכבי שירותי בריאות"

  . 10:00-14:00בין השעות  ,ה'-בימים א' מטעמה,

3.2. 29B בירורים ופניות 

3.2.1. 92Bמכבי  נציגתל המכרז ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי, 
 ועדת המכרזים. רכזת, ענת מנדלהגב' 

3.2.2. 93B:כנס ספקים 
94Bבמכבי שירותי   11:00בשעה   25.4.13המכרז, יתקיים ביום חמישי,  לרוכשי חובהגש מפ

חדר ישיבות. במהלך המפגש  14, בתל אביב, בהיכל הסיטי, קומה 27בריאות, רחוב המרד 
  להלן. 3.2.6ניתן יהיה להעלות שאלות. בכל מקרה, התשובות תמסרנה כאמור בסעיף 

3.2.3. 95Bאך ורק בקובץ וזאת   29.4.13 הפניות תעשנה עד ליוםWord  בנוסח ובמבנה המצ"ב 
  על המציע מוטלת . mandel_an@mac.org.il: דואר אלקטרוניבאמצעות , 'וכנספח               

 . 03-5143643מס':  אחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפוןה             
3.2.4. 98Bתענינה. לא 3.2.2חר המועד הקבוע בסעיף פניות שתגענה לא 

3.2.5. 99B תשלחנה התשובות כתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את
 וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון. ,ממכבי

3.2.6. 100Bדואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על  
 .8.5.13 עד ליום

 
3.3. 30Bהגשת ההצעות אופן ומועד 

3.3.1. 101Bהדואר) באמצעות יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא ההצעה את 

ענת ידי גב' ל , "103/2013מספר רגיל  פומבי מכרז" במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק

, תל 27ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ברח' המרד  רכזת - מנדל

  .14אביב, קומה 

102Bההצעותלהגשת המועד האחרון . 10:00-14:00ה', בין השעות -ת תוגשנה בימים א'ההצעו 

 !לא תתקבלנההצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור,  .12:00בשעה  13.5.13 א'  יוםהוא 
3.3.2. 103Bמסמכי  כל בצירוף ,ג'כנספח על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  חתומה ההצעה תוגש

, המסמכים שיש לצרף להצעה כלביחד עם הוא חלק מהם, ו המכרז אשר טופס ההצעה

 להלן, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד. 5 סעיף כמפורט ב

3.3.3. 104Bבכריכתם מען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז ל

ו מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול נרכשו ממכבי, ולא על גבי צילום אשכפי  תמקוריה

מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים  את כל

 ואת החתימות כנדרש.הנדרשים 
3.3.4. 105B המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם

 אריך ושעת קבלה.ועדת המכרזים, או ממלא מקומה, וייכתבו עליה תרכזת המעטפה ע"י 
3.3.5. 106Bהצעות לתקופה השל  ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה

 נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

mailto:mahat_s@mac.org.il
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3.3.6. 107Bהתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע

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

האמור בעצמו, על חשבונו,  שהצעתו תזכה. המציע יברר את כלאם וככל  ,עם מכבי בהסכם

 והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.

 

4. 3Bלהשתתפות במכרז  תנאים מוקדמים 

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

4.1.1 32Bתאגיד רשום כחוק בישראל.או  יחיד 

4.1.2 33B ובידיו אישור כנציגו המורשה בארץ גופי תאורהנציגו של היצרן בארץ לאספקת 

4.1.3 34B את המוצרים והשירותים. ,או באמצעות קבלני משנה  בעצמולמכבי מסוגל לספק 

4.1.4 35Bלא יאושר -מאושר (תו בדיקה  תקן ישראלי תו למערכת המוצעת על ידו אישור ( 

4.1.5 36B.מנהל ספרים כדין 

4.1.6 37Bלפחות לשנה₪  5,500,000 לפי כללי חשבונאות מקובלים, הן 2011-2012בשנים  נסותיוהכ.  

4.1.7 38Bהמוצרים  ה, התקנה ואחזקתבאספק פחות,לשנים  3 בישראל שלבעל נסיון מוכח  הינו

  נשוא מכרז זה .

4.1.8 39B אילת,   , לרבות:בכל רחבי הארץ ,פריסה ארציתב המוצרים והשירותיםיכולת לספק בעל  

  .הגולןורמת  איו"ש

4.1.9 40Bבעלי רישיון חשמל המוצרים והשירותים אספקת ם לצורךטכנאי ארבעה מעסיק לפחות ,

  .חשמלאי מוסמך לפחותמסוג 

4.1.10 41Bהשירות נשוא מכרז זהלצורך ביצוע  שירות אחד לפחות רכב ישנו  כל שני טכנאים ל. 

  נית. בשני אתרים שונים בו זמ התקנת גופי תאורה /או פירוק ומסוגל לבצע עבודת הספק   4.1.11

4.1.12 43B גופי  4000לפחות  בעצמו או באמצעות קבלני משנה התקיןהשנים האחרונות  3במהלך

 .לשנה תאורה

4.1.13 44Bעמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש. 

4.1.14 45B.השתתף בכנס ספקים שיתקיים במשרדי מכבי 

4.1.15 46B.רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך 

4.2 47Bאחדביעמוד  שלא הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע סף דת המציע בכל התנאים מהווה תנאיעמי 

 .הצעתו תפסל –התנאיםמ

4.3 48B המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, ועדת

תוך  אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי

יקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כאמור, יהיו יפרק זמן קצוב ש

  .בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות

5. 4Bהתחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה 

5.1 49Bון להגשת ההצעות. (תשעים) יום מהמועד האחר 90כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,המציע יאשר

מכבי לבקש מהמציעים להאריך  לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית
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 ובמקרה זה יהיה כל מציע כל אחת, (ששים) יום 60ת של עד ונוספות את תוקף הצעותיהם לתקופ

כאמור  בקשה. רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו

 .תשלח על ידי מכבי בכתב

5.2 50B הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תשלח למכבי על ידי המציע

ימי  2זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, ענת מנדל בכתב, לידי הגב' 

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

5.3 51Bעל ידי המציע. כהצעה שבוטלהתשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו  העדרב 

5.4 52B לעיל, לא  5.3לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף

 תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

6. 5Bאישור עריכת ביטוחים 
6.1 53Bההתקשרות (להלן:  להסכם אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח

אישור טיוטא של  ,. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו)"אישור עריכת ביטוחים"

 .על ידי חברת ביטוח, בכפוף לזכייתו במכרז מהעריכת ביטוחים חתו

6.2 54B סעיף שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות

 ציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכםהזוכה במכרז מתחייב להמ לעיל. 3.2

 ., אישור עריכת ביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוחההתקשרות

7. 6Bבחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות 

7.1 55Bאו כל הצעה שהיא.  , חלק מההצעהכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותרמ

 .פי שיקול דעתה הבלעדי-ל עלאת כולה, הכ לקבל חלק מההצעה בלבד אומכבי רשאית 

7.2 56Bמפורטים להלןה אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים :

על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן  והכל ,30% –; ואיכות 70% –מחיר 

 .בחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונותישת

7.3 57Bזכנספח אמות המידה המצ"ב ייקבע בהתאם ל ציון האיכות'. 

7.4 58Bאספקההתקנה ו –ייקבע על פי סכימה של שני המחירים  ציון המחיר הסופי: 

 12-ייקבע כלהלן: מחיר ליחידה (עמודה ד' בטופס ההצעה נספח ג') לחלק ל –המחיר להתקנה 

עמודה בטופס ההצעה, כפול מספר גופי התאורה לפי  2.1כפול מספר החודשים שבסעיף   חודשים

 שנים.  3כפול   א' באותו סעיף כנ"ל,

כפול מספר גופי   בטופס ההצעה, 2.2ייקבע כלהלן:הצעת המציע שבסעיף   –המחיר לאספקה 

 שנים. 3כפול  עמודה א' באותו סעיף כנ"ל,התאורה לפי 

59B בשנה. 3%הסכומים יחושבו לפי היוון של 

7.5 60Bפי הערכה כוללת שלאת איכות השירות ויכולתו של המציע, על  ועדת המכרזים תבחן 

המציע, מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, 

, על סמך שביעות רצון מך הנתונים שצרף להצעהס על מוניטין של היצרן ונסיון בארץ,

 וכן על סמך בדיקת המלצות ,במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמות עם המציע

פי כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת -למהתקשרויות קודמות, וכן עלקוחותיו של המציע 

 .להלן 7.11בסעיף המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור 

7.6 61B שעמדו בדרישות ההכרחיותספקים יודגש כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי . 
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7.7 62Bציודה , אתחודש ימיםל לתקופה ש פי דרישת מכבי וללא תשלום,-המציע במכרז יספק, על 

 .מדרישת מכבי ימים 7להדגמה ולנסיון, וזאת בתוך  לבחינה טכנית,ידו -עלהמוצע 

7.8 63B איכות מזעריועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון 

לעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, דברכיבים הכלולים בסעיפי האיכות 

יקבע יו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שו/או אשר נאספ

 . על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי

7.9 64B"כהגדרתו להלן, מכבי  ,באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נסיון גרוע

תהא רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור 

בד שלמכבי לא היה "נסיון גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של לזכייה, ובל

המילים "נסיון גרוע" פירושן: אי  ,לצורכי סעיף זה. 10%-המועמד המקורי לזכייה ביותר מ

 .שביעות רצון מאיכות השירותים ו/או מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה

7.10 65Bיעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי רשאית לדרוש מהמצ ועדת המכרזים תהא

המציע  מנת לבחון את שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על

 והצעתו במסגרת שיקוליה.

7.11 66B.הצוות ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים 

וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע 

המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא  /מוצרו/או לשירות

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

7.12 67B ,מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות

 לה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.מע כלפי

7.13 68B ,ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה

 הפועל, שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל למקרה

 תחילתו. חודשים מיום (שלושה) 3 מכבי בתוך על ידישהיא, או יבוטל  מכל סיבה

7.14 69B באחריות המציע לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לעניין המענה הטכני לבין הצהרות

היצרן. היה ותתגלה סתירה, מכבי תתייחס לנתוני היצרן בלבד או שתפסול את ההצעה, 

 הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי

7.15 70B.מסמך האומדן יופקד בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 

 

8. 7Bהתחייבויות המציע הזוכה במכרז 

8.1 71B ימי (שבעה)  7למסמכי המכרז, בתוך  'כנספח בהזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף
 קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. עבודה מיום

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

8.2 72Bשייחתם. והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות המכרז מסמכי 

8.3 73Bערבות בנקאית אוטונומית  מכבי, ימסור המציע הזוכה לההתקשרות במעמד החתימה על הסכם

 .נוסח המצ"בפי ה-לביצוע התחייבויותיו על
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9. 74Bביטול המכרז 

9.1 75Bמציע  פילא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כל

והכל  ,המערכות ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם לאספקת-כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

 ).'בנספח כמפורט בהסכם ההתקשרות (

9.2 76B מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה

 אחר ביטול המכרזלפרסם מכרז חדש ל -אך לא חייבת  -הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית 

 .כאמור

9.3 77Bלכל רוכשי המכרזאלקטרוני  הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר. 

9.4 78B רוכשי מסמכי מהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי

 .המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה

 

10. 8Bעיון במסמכי המכרז 
, לאחר פרסום תוצאות המכרז, עיון 1993-(ו) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21תקנה בהתאם להוראות 

לשעה.  ₪ 400של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה תמורת תשלום בסך של 

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

צוי זכויותיו במסגרת הליך ילעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מעיון במסמכי המכרז כמפורט 

 .ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי ן,או מקצת ןהמכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כול

 

11. 79Bבעלות על מסמכי המכרז 

אין נם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. ימסמכי המכרז ה

לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי 

 .המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר

 

12. 9Bמכות שיפוטס 

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

 . יפו -בתל אביב ט המוסמך שמקום מושבו אך ורק לבית המשפ

 

 

 

 



 8 

 א'נספח 

  מפרט

 כל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות אלא אם צוין אחרת.

 
 -:תכולל ההתקנה והאספקהת עבוד .1

חוסכי התקנת גופי תאורה חדשים   ,בסניפי מכביהמותקנים  T-8פירוק גופי תאורה קיימים   1.1
 .נהלהלן התק במקומם. T-5מסוג  ,אנרגיה

 להלן אספקה. , לאתרי מכבי.T-5גופי תאורה חוסכי אנרגיה מדגם  אספקת -בפרויקטים חדשים  1.2
 

המערכת כוללת: הובלה, זמן נסיעה, שעות עבודה, פירוק גופים ישנים, הרכבה, התקנה,  -בהתקנה  .2
העברה לאתר מאושר לפינוי פסולת רעילה, לרבות  -ישנים לרבות נורות הפינוי גופי התאורה אחזקה, 

למכבי אישור פינוי הפסולת מהאתר המורשה, הדרכה באתר מכבי בו הותקנה המערכת וספרות 
 בעברית. 

 
 בפרויקטים חדשים, המערכת כוללת: הובלה, זמן נסיעה, שעות עבודה, הדרכה באתר מכבי   -באספקה  .3

 וספרות בעברית.              
 .גופי תאורה לפרויקט 50 –כמות מינימאלית לאספקה בפרויקטים חדשים       

 
 בינוי במטה או תאום מראש עם מנהל/ת אחזקה מחוזי או מנהל/תתבוצע בעבודת התקנה או אספקה  .4

חלק  התקנת המערכות.אספקת, מועד ההגעה למתקן לצורך ביצוע לתפעול במטה, או מי מטעמם, 
 .ועבודה בימי שישימהעבודות תבוצענה בשעות שלאחר שעות פעילות הסניף ותיתכן עבודת לילה 

 
(הזוכה יציג הרישיונות  חשמלאי מוסמך בתוקף "י עובדים בעלי רשיונות של לפחותתתבצע עההתקנה   .5

 . בעת חתימת החוזה)
 

המותקנות   המערכת ישנ תחליףהמערכת תותקן על מעגלי החשמל של התאורה הקיימת ו -בהתקנה  .6
ות נפרדות לתקרה הקונסטרוקטיבית בסרטי באותם מעגלי חשמל, באותו מקום, ויחוברו בשתי נקוד

 העבודה באחריות הספק להחזיר המצב לקדמותו . ביצוע לאחרמתכת מגולבנים. 
 

על הזוכה להתחייב להתקין את כל המערכות  הנדרשות על ידי מכבי, בכל שנה , עד לסוף אותה שנה  .7
 .2013קלנדרית. התחייבות זאת נכונה גם לשנת 

 
 שיענה לדרישות(  שווה ערךאו   ,205P54דגם או ו/ ,205P53צרת "געש" דגם גוף התאורה יהיה מתו  .8

 מאושר ע"י מכבי.ו )המפרט
 

 אוו/  X 14W 3, עם נורות T-5, מדגם )שקועים בתקרהגומחה ( המערכות יהיו מסוג גופי תאורה  7.1        
 4 X 14W. 

 
 .99.99%הור מלוטש רפלקטור המערכת יהיה מסוג אלומיניום ט   7.2             

 
מ"מ, וכמות הלמלות מתחת לכל  35למלות יהיה כל שתי בגוף התאורה: המרווח המכסימלי בין   7.3             

 למלות.  14 -לא תפחת מ בגוף התאורה נורה
 

 לפחות. 95%והחזר הארה  74%נצילות אורית של    7.4             
 

 . Aנק אלקטרוני מדגם המערכת תהיה עם מש   7.5             
    

   אוסרם או פיליפס, מתוצרת אירופה, במיוצרות ה,  CEבעלות  אישור  המערכת תהיה עם נורות   7.6              
 ש"ע לפחות. 20,000 של אורך חיים  בעלות 

 
 אורה חוסכי אנרגיה, יוחלפו בגופי ת)( דו תכליתיים הכוללים תאורת חירום קיימים גופי תאורה   7.7             

 תאורת חירום.הכוללים   T-5 מדגם
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 חודש), החל מיום  60שנים ( 5 -הקבלן ייתן אחריות למערכות ומרכיביהם, לתקופה שלא תפחת מ   7.8              

 התקנת והפעלת המערכות.                     
 

 מהאומדנים. 10%  הולם למכביק מלאי סביר שיאפשר מתן שירות הזוכה יחזי .9
 

 :תקנים נדרשים .10

 .כל המערכות יעמדו בדרישות תקנות החשמל -

   ISO 9000תקן  יהיו תוי ספקלגופי התאורה ולתהליכי העבודה של ה -

 לגופי התאורה. 2.02חלק  20  (תקן ישראלי)ת"י  -

 .ריקהיהיו מתוצרת ישראל, או מערב אירופה או צפון אמ, כהגדרתם בהסכם, כל המערכות -
 

 .שבאחריות הזוכהההתקנתה,  /האספקה לאחר למערכות חדשות, ותיקונים שירות, תחזוקה .11
 כולל: ,והשירות, בתקופת האחריות השירות

   הותקנו.סופקו/ שיכלול מספר גופי התאורה שהספק יספק דו"ח ממוחשב  .1

   התקנה.האספקה/ההתקנה, הספק היחידה, תאריך האספקה/מק"ט גוף התאורה, אתר  .2

  .תיקון כל תקלה (למעט נזק מוכח) בגוף התאורה .3

 .מקביל באיכותו ובאותו דגם חדש, החלפת משנק תקול, במשנק אלקטרוני .4

 ., במערכת תאורת החירום בגוף התאורה בו המערכת קיימתתיקון תקלות .5

 שעות עבודה ונסיעות. עבודה, חלפים,  :כוללבתקופת האחריות השירות  .6

 .באתר עצמו פי התאורה יערךתיקון מכל סוג שהוא של גו .7

 פירוק, הרכבה וכל עבודה הקשורה בתיקון גוף התאורה במישרין או בעקיפין. .8
 אספקת כל החלקים, האביזרים והחלקים השונים, הדרושים לביצוע התיקונים. .9

 ברי ההחלפה.   חדשים וזהים למקורייםחלקי החילוף שיסופקו על ידי הספק יהיו  .10

וציוד ישן שהוחלף / הושאר באזור הטיפול, וכן יוודא שסביבת  לכלוך הזוכה ידאג לפינוי .11

 .עבודתו תישאר נקייה, מסודרת ובטיחותית
 

    למפרט בהתאםחלופית  מערכת זוכהיספק ה, גוף תאורה) החלפת מערכת (הטיפול מחייב ו במידה .12
 .גוף התאורה

 
 אתרים לאספקה/שירות .13

 .1כנספח א' מצורפת תקנת המערכותהפירוק גופים ישנים ולל לאספקה/ האתריםרשימת 
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  1'נספח א

 

    T-5תאורה גופי התקנה אומדן לו גופים ישנים פירוקל ,מכביאתרי רשימת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גודל סניף סניף מחוז מס'
 (מ"ר)

 T-5כמות גופי 
 בשנה להתקנה

 650 5000 צ'ק סנטר חיפה צפון 1

 600 1800 כרמיאל צפון 2

 300 1000 קרית אתא צפון 3

 300 1000 נהריה צפון 4

 400 1200 צפת צפון 5

 100 400 נשר  צפון 6

 150 550 טבריה  צפון 7

 80 300 עפולה  צפון 8

 1400 10,000 רמת השרוןהנצח,  השרון 9

 60 300 טירה ןהשרו 10

 55 600 הרצליה השרון השרון 11

 1300 6000 מכבי השלום ת"א מרכז 12

 100 600 אשדוד ו' דרום 13

 1300 12,000 היכל הסיטי ת"א מטה מכבי 14

 6795  סה"כ כולל 
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 T-5גופי תאורה  רכישה ואספקתאומדן ומכבי  מחוזותרשימת  ,פרויקטים חדשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שטח סניף מחוז מס'
 (מ"ר)

 T-5כמות גופי 
 בשנה להתקנה

 800 2000 באתרי המחוז צפון 1

 800 2000 באתרי המחוז שרון 2

 1200 3000 באתרי המחוז מרכז 3

ירושלים  4
 השפלה

 600 1500 באתרי המחוז

 600 1500 באתרי המחוז דרום 5

 4000 סה"כ כולל 
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 2נספח א' 

 

 רשימת מנהלים/ אחראים  לפי מחוזות

    050-8805054              אסף רז –מנהל  אח' מחוזי           מחוז צפון

 050-8800811דב שרר             -ס' מנהל אח'                                       

 

  050-8800480        איציק סבג  –מנהל  אח' מחוזי          שרוןמחוז 

054-4914249   ויינשטוקיבגני        -ס' מנהל אח'                                    

 

  050-8801410     משה ויס  –' מחוזי מנהל  אח   ם ושפלה-ימחוז 

050-8464376   עמוס נחום - ס' מנהל אח'                                               

 

  050-8800410     רחמים אהרוניאן  –מנהל  אח' מחוזי        המרכזמחוז 

 050-8800274רניקוב     איגור ד - ס' מנהל אח'                                             

 050-8803201חיים אנקורי       -רכז אחזקה מחוזי                                    

 

  050-8801656   בת שבע ענבר  –מנהל  אח' מחוזי     דרום   מחוז 

050-8802000           יוסף גבע -ס' מנהל אח'                                         

 

  050-8800151   דגנית בר פלד  –מנהלת   מח' בינוי מטה-הנהלה 

  03-5141541טל הלר                    -מהנדסת בינוי מטה                               

 

  050-8800018   יעל מאיר  –מנהלת  יח' תפעול מטה -הנהלה 

 03-5143783ציק דירי    אי -אחראי אחזקה מטה                                  
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 ב'נספח   

 
 

 ה ס כ ם
 2013 _________בחודש  ____אביב ביום -שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 בריאות-מכבי שירותי
 227/99אגודה עותמנית מס' 

 היכל הסיטי –, ת"א 27מרח' המרד 

               "תמכבי שירותי בריאו" או "מכבי" –אשר תקרא להלן 
      

 ,מצד אחד  
 

 ל ב י ן
___________________________________________ 

 _____________________________________ח.פ. 
 _________________________________________מרח' 

                  

 ,"הזוכה" –אשר יקרא להלן       
 מצד שני,    

 

 

-Tק גופי תאורה ישנים קיימים מדגם לפירו 103/2013ו רשמספרגיל  פומבי סמה מכרזומכבי פר  הואיל
פינוי גופי התאורה הישנים  אחזקתם, במקומם, T-5, התקנת גופי תאורה חוסכי אנרגיה מדגם 8

לרבות נורות גופי התאורה, מאתרי מכבי, לאתרים מורשים לפינוי פסולת רעילה. בנוסף, רכישה 
, באתרי מכבי, בפרויקטים חדשים לרבות נורות,,T-5רה חוסכי אנרגיה מדגם ואספקת גופי תאו

להסכם   'כנספח אאשר העתק ממנו על נספחיו מצורף , )"מכרז"ה (להלן: "1נספח "אב כמפורט
  :הימנוזה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד 

 

 מכרזל ג'ספח כנ), אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" –והזוכה הגיש הצעה למכרז (להלן  והואיל
 ;ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

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

 
בהתאם לתנאים המפורטים  / המוצריםאת השירותים /למכור/לספקוהזוכה הסכים להעניק והואיל

 ובכל נספחיו; בהסכם זה
 
 
 

 וסכם בין הצדדים כדלקמן:לפיכך, הוצהר, הותנה וה
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 כללי .1

המבוא להסכם זה, על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי נפרד  .1.1
 מההסכם וייקראו ביחד עמו.

 אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם. .1.2

שבצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש  .1.3
 אחר:

 הסכם זה, על נספחיו. - "ההסכם" .1.3.1

 למכרז. נספח ג' -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה" .1.3.2

 ,T-8מדגם   פירוק גופי תאורה ישנים קיימים - בהתקנה - "השירות/השירותים" .1.3.3
חוסכי  (כולל נורות)  גופי תאורה ה ואחזקת התקנ

ם. פינוי גופי התאורה הישנים במקומ T-5אנרגיה מדגם 
לרבות נורות גופי התאורה, מאתרי מכבי, לאתרים 

למכבי לרבות העברה  ,מורשים לפינוי פסולת רעילה
 . אישור פינוי הפסולת מהאתר המורשה

בפרויקטים חדשים, אספקת גופי תאורה  -באספקה 
 ., באתרי מכביכולל נורות T-5חוסכי אנרגיה מדגם 

ז ולפי המפורט במפרט ובהסכם זה הכל כמוגדר במכר 
 על נספחיו.

, בהתאם כולל נורותT -5גופי תאורה חוסכי אנרגיה מדגם               -"מערכת/מערכות" .1.3.4
  למפרט.

תיקוני תיקונים,  כל ימות השנה:שירותי אחזקה שוטפת  - "שירותי אחזקה שוטפת" .1.3.5
 אספקת חלפיםשבר (כתוצאה משימוש סביר), ו

במצב תקין או לשם השבת  מערכתההדרושים לשמירת 
 .המערכת לתפעול תקין

התקינה של המערכות באתרי  ןהמועד בו תוכח הפעלת  - "מועד מסירה" .1.3.6
מכבי, לשביעות רצונם של המשתמשים, ע"פ המפרט 
שהוגדר, לאחר שקיבלו הדרכה להפעלת המערכת וכפי 

 .אתר מכבישיאושר בכתב על ידי מנהל 

 
 אנשי קשר .2

 להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם זה., _____________ת מכבי ממנה בזה א 2.1

 להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה. _________הזוכה ממנה בזה את  2.2

זמין לכל פניה מצד מכבי  , יהיה/מוצרהנוגעת לשירותנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה  2.3
 .י מכבייד-לידרש לכך עימכבי (והמנהל), אם  וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי

 
 התקשרותתקופת ה .3

שתחילתה שנים,  )שלוש(  3 והשירותים תהא לתקופה של המערכותההתקשרות עם הזוכה לגבי רכישת  3.1

  .)"ההתקשרות"תקופת ו/או  "ההסכם "תקופת  –(להלן יום _______ ועד ליום _______ ב

ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת,  למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת 3.2
 ההסכםותנאי  הוראות יתרתוך שמירה על כל  ) מיטיבים בתיאום עם הזוכה2) זהים או (1בתנאים (

 . )"תקופות האופציה"(להלן: 
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 הזוכה לעניין מתן השירותוהצהרות התחייבויות  .4

), וכי "היצרן"_____ (להלן: חברת ____הזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו סוכן מורשה של  .4.1
 הסכם הרשאתו מאת היצרן יהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות.

,  T -5 גופי תאורה חוסכי אנרגיההזוכה מצהיר, כי הוא רשאי לשווק בישראל, מטעם היצרן,  .4.2
מדגם __________________, ומסוגל לתת שירותי אחזקה שוטפת, שירותי תמיכה 

 רט בהסכם זה על נספחיו.מערכות הנ"ל, לפי המפומקצועית וביקורות טכניות ל
שירות למערכות הו המערכות,לספק למכבי את  , בכל תקופת ההתקשרות,הזוכה מתחייב .4.3

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

כוח האדם המתאים, הידע, ציוד הבדיקה והחלפים הדרושים  מצהיר, כי ברשותו מצוי זוכהה .4.4
לשם התקנת המערכות, לשם תחזוקתן ולשם הדרכת הפעלתן, הכל כמתחייב מהוראות הסכם 

פי כל דין, לייבוא, לשירות ולאחזקת -זה, וכי בידו כל האישורים וההיתרים הנדרשים על
 המערכות והחומרים לביצוע הבדיקות במערכות.

יר, כי בהיותו הסוכן המורשה של היצרן, יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג, הזוכה מצה .4.5
בזמנים ובמועדים המפורטים בהסכם זה, חלקי חילוף וציוד למערכות, וכי יש לו מעבדה 
המצוידת במכשור וכלים המתאימים לתחזוקת המערכות וכן צוות אנשים מיומנים לשם מתן 

 כל תקופת ההתקשרות.השירותים האמורים בהסכם זה, למשך 
הזוכה מתחייב, כי אם יפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו, מכל סיבה שהיא,  .4.6

יודיע הזוכה למכבי מיד כשיוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את 
ההתקשרות עם הזוכה, והזוכה מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר מכבי 

 ר לו את כל המידע הטכני הדרוש.ולמסו
הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות,  .4.7

 בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.
סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 

 ההסכם.

 המערכות  והתקנת אספקת .5

 איו"ש ורמת הגולןאילת , כולל:  ברחבי הארץ יספק את המוצרים והשירותים לאתרי מכביכה הזו 5.1
 )."אתר מכבי" –(להלן 

 ,ובכל אתר יכול להיות פרויקט חדש) אתרים 200-( במכבי כ המערכות לאתר מכביהזוכה יספק את  5.2
מתחייב כה הזו .מיילבכתב/פקס/ -ממוחשבת ממערכת הסאפ  הזמנהכפי שתמסור מכבי לזוכה ב

לספק, להרכיב, להתקין, להוביל, לחבר כל מערכת לכל מקורות האנרגיה הנדרשים לצורך הפעלתה 
 התקינה ולמסור אותה למכבי במצב פעולה מקובל ותקין.

תחייב להתקין את כל המערכות  הנדרשות על ידי מכבי, בכל שנה , עד לסוף אותה שנה הזוכה מ 5.3
, קרי, הזוכה מתחייב להתקין את כל 2013גם לגבי שנת ההתחייבות כאמור, חלה קלנדרית. 

 .2013, עד תום שנת 2013המערכות הנדרשות על ידי מכבי לשנת 
 מנהל/ת מח' בינוי  תפעול במטה, מנהל/תעל הזוכה לתאם מראש עם מנהל/ת אחזקה מחוזי או  5.4

התקנת  אספקת/ ביצוע את מועד הגעתו למתקן לצורך, 2א' בנספח כמפורט או מי מטעמם,  בינוי
 המערכות. 

על ידי מנהל  חתומה. תעודת משלוח על תעודת משלוחהמערכת במכבי הזוכה יחתים את מקבל  5.5
קרי אישור כי המערכת נתקבלה, הופעלה באופן  –תהווה אישור ל"מסירה"  האתר או מי מטעמו,

 .תקין והמשתמשים בה קיבלו הדרכה מתאימה לשימוש בה, לשביעות רצונם
ק את המערכות בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי מראש, בכפוף לכך שמכבי תקצה הזוכה יספ 5.6

פי הנחיות היצרן, כפי שתימסרנה -מקום מתאים ואת התשתיות הנדרשות בתיאום עם הזוכה ועל
 ידי הזוכה.-על

המערכת תותקן על מעגלי החשמל של התאורה הקיימת ותחליף מערכות ישנות המותקנות באותם  5.7
באותו מקום, ותחובר בשתי נקודות נפרדות לתקרה הקונסטרוקטיבית בסרטי מתכת מעגלי חשמל, 
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קג"כ לפחות כל אחד. ולא תפגע בתפקודו של כל מערך או מתקן  50, בעלי כושר נשיאה של מגולבנים
 חשמלי.

  ממועד הזמנת מכבי. עבודה ימי 7 -לא יאוחר ממערכות יסופקו לידי מכבי ה 5.8
נה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של זה, על כל סעיפי המשסעיף 

 ההסכם.

 
 ותמיכה מקצועית הדרכה .6

 
הזוכה ידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את המערכות ולהשגיח על פעולתן התקינה בשימוש  6.1

בי במערכות, בהפעלתן ובתחזוקתן ברמת המפעיל, לפי הנחיות היצרן. ההדרכה תנתן בכל אתר מכ
בה תוצב המערכת מיד לאחר התקנתה ותמשך עד אשר יוטמע השימוש במערכת, לשביעות רצון 

 מנהל האתר.

זוכה יספק עם כל מערכת ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן וכן תמצית ה 6.2
 הוראות אחזקה בעברית.   

בהן למשתמשי  הזוכה יספק תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת המערכות ובשיטות העבודה 6.3
 המערכות, לפי הצורך או לפי פניה של מכבי.

 מערכותקה לוחזתשירות  .7

שנים לכל מערכת. תקופת האחריות תחל  )חמש( 5של  ושירות מתחייב לתקופת אחריותהזוכה  7.1
). הזוכה יהיה אחראי שכל מערכת שתסופק על "והשירות "תקופת האחריותממועד המסירה (להלן: 
רכיביה ואביזריה ותפעל בצורה שוטפת ותקינה ללא הפרעה ו/או מגבלה  ידו תהיה תקינה על כל

 כלשהן.

התקינה של כל מערכת, על כל  היהיה אחראי לפעולתזוכה ה והשירות במהלך תקופת האחריות 7.2
 , שירותי תחזוקה ותיקונים וכן תמיכה, יעוץ והדרכה למשתמשים. ללא תשלום נוסףרכיביה, ויספק, 

באתר מכבי ויכלול תמיכה טכנית והדרכה, תיקונים, תיקוני שבר (כתוצאה שירות התחזוקה ינתן  7.3
משימוש סביר), אספקת חלפים הדרושים לשמירת המערכת במצב תקין או לשם השבתה לתפעול 
תקין, והכל ללא תוספת תשלום או תמורה מצד מכבי. השירות כולל את כל העבודות, החומרים 

 ה .והחלקים הדרושים לשם ביצוע התחזוק

ערבי חג בין השעות בימי ו' וו 19:00עד  08:00קה ינתנו בימים א' עד ה', בין השעות וחזתשירותי ה 7.4
  .13:00עד  08:00

עבודה ממועד קבלת הקריאה  ימי  2תוך : קריאות שתתקבלנה יענו זמני תגובה לקריאות שירות
  אצל הזוכה. 

  מעת קריאת השירות. ימי עבודה 2הזוכה מתחייב לתקן כל תקלה תוך מקסימום  7.5

 ימי עבודה. 2הזוכה יהיה ערוך לספק מערכת חלופית במידה והתקלה במערכת לא תתוקן בתוך  7.6
במקרה זה מתחייב הזוכה להעמיד לרשות מכבי מערכת חלופית ברמה זהה או דומה לזו של 

 המערכת נשוא הסכם זה ובאופן מיידי. 

(תשעים  98% -ל כל מערכת לא יפחת מ) שUP TIMEהזוכה מתחייב כי זמן ההפעלה התקין ( 7.7
 ושמונה אחוזים) משעות העבודה הרגילות, בחישוב מצטבר שנתי.

הזוכה ינהל ספר רישום מעקב אחר התיקונים והטיפולים בכל אחת מהמערכות ויציג אותו למכבי  7.8
 פי דרישת מכבי. -בכל עת על

הדרוש לתיקון  לצת היצרן, ככלפי המ-הזוכה מתחייב להחזיק ברשותו מלאי חלקים וחלקי חילוף על 7.9
, וזאת לתקופה של שבע שנים לפחות ממועד המסירה של כל מערכת וכל עוד ולתחזוקת המערכות

המערכות בשימוש מכבי. כמו כן, מתחייב הזוכה להעסיק לפחות שני אנשי שירות לתחזוקת 
 המערכות.

רתו מהווה הפרה יסודית של סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפ
 ההסכם.
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  התמורה ותנאי תשלום 8
מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה,בתוספת מע"מ כדין, כנגד הוצאת חשבונית מס  8.1

  ):"התמורה"(להלן: כחוק 
תשלם מכבי לזוכה סכום של  ,במנהלה 1.1.1בסעיף    כהגדרתה, ההתקנהתמורת  8.1.1

סעיף בכמפורט  ,, ובהתאם לכמות החודשים המושג ליח'מהחיסכון בחשמל  50%
  .למכרז נספח ג'ב 2.1

תשלם מכבי לזוכה, כמפורט  במנהלה,  1.1.2בסעיף  כהגדרתההאספקה,  בגין 8.1.2
 למכרז. נספח ג'ב 2.2סעיף ב

 התמורה תשולם לזוכה כלהלן:  8.2

בתשלומים רבעוניים שווים (חשבונית לכל רבעון). תשלום   ההתקנה, כמוגדר,בגין,  8.2.1
  .ן יבוצע לאחר השלמת  התקנת ואישור ע"י מכביראשו

 למכבי, כחוק, אשר יוגשו ע"י הזוכהתשולם כנגד חשבוניות מס  אספקה, כמוגדר, בגין  8.2.2
 .ע"י מכבי ןאספקת המערכות במתקן, ואישורל

, הינה להערכה 1המופיעה בנספח א' להתקנה/אספקהלרכישה פק, כמות המערכות למען הסר ס 8.3
 בלבד. 

בפועל במתקן, אשר יוגש ע"י  /יסופקותהיה בהתאם לכמות המערכות שיותקנוסך התמורה  8.4
 הזוכה ויאושר ע"י מכבי.

מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים וההוצאות הכרוכים  8.5
יהא זכאי לכל תמורה נוספת מעבר  במתן/אספקת השירותים ו/או המוצרים, והזוכה לא

 .לתמורה
ע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו, מבלי לגרו 8.6

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

קב לביצוע השירות) ידחה התשלום לחודש העו 1-אם לא תוגש חשבונית במועד (לא יאוחר מה 8.7
 בהתאמה.

 בתום תקופת ההתקשרות ולכל המאוחר בתום חמש שנים, המערכת תעבור לבעלות מכבי. 8.8

 להסרת ספק מובהר, כי לתמורה לא יתווספו הפרשי הצמדה מכל סוג שהוא. 8.9

 
 תנאי תשלום   .9

 יום) 66+ (שישים ושישה) יום (תום חודש  66התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  
 ידי נציג מכבי. -ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-, עלממועד הפעילות        
        10Bלוםלכל חשבונית יצורף חשבון המפרט את חישוב סכום התש. 

 
 בטיחות .10

 זוכה:אחריותו של ה 10.1

יחות, מתחייב לקחת על עצמו את מלוא האחריות לעמידה בחוקים ובתקנות הדנים בבט הזוכה
באיכות הסביבה, בגהות ובמניעת  דליקות. הקבלן אחראי לצייד את עובדיו בנהליו הוא 
בנושאים של בטיחות וגהות ויוודא שמנהל העבודה מטעמו יהיה מודע לדרישות החוק והתקנות 

 בנושא  הבטיחות בעבודה. 

אי עמידה בדרישות האמורות תביא להפסקת העבודה עד להבטחת בטיחותם של העובדים 
 והלקוחות.
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 :הדרכה 10.2    

 אחראי על מילוי כל דרישות ותקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת הזוכה
 כלפי כל עובדיו  ועובדי קבלני משנה. 1999עובדים) התשנ"ט 

  בדיו ועובדי קבלני המשנה העובדיםתוכנו של מדריך זה לידיעת כל עו אחראי גם להבאת הזוכה 10.3
 עבורו ולוודא קיום הוראותיו.  

 בטיחות חשמל  10.4

אחראי להבטיח שכל הציוד החשמלי וכל ההתקנות החשמליות יעמדו בתקנים  הזוכה 10.4.1
 ויהיו ע"פי דרישות חוק החשמל.

 טי אזהרה. ד חלקים חשמליים "חיים" ובאזורים מסוכנים יוצבו שללי 10.4.2

 על כבלי מאריך ופתילי זינה בפני יש חובה של הגנה  -שימוש בכבלים מאריכים  10.4.3
 דלף-יש להשתמש בכבל מאריך תקין ותקני (ללא פגמים) הכולל מגן לזרם חישמול:

מתאים לעבודה אותה ו בתוקף עבודות חשמל תבוצענה רק על ידי חשמלאי בעל הסמכה ורשיון 10.5
 הוא מבצע.  

 על מעגל חשמלי או בדיקתו, ינותק המעגל מרשת החשמל וינעל או יתויג. במהלך עבודה  10.6

 כל ההתקנות החשמליות תעמודנה בדרישות חוק החשמל. כולל שמירת מרחקים בין כבלי 10.7
 חשמל תקשורת וצנרת מים.

 
 כלים וציוד 11

 כלים ידניים וחשמליים 11.1

 לא ישתמשו בציוד וכלים של מכבי.  הזוכהעובדי  11.1.1
קבלן הקו לפני השימוש בהם. אין להשתמש בכלים פגומים. על כלים חשמליים ייבד 11.1.2

מוטלת האחריות הבלעדית להבטיח שהכלים נמצאים במצב בטוח ונבדקים אחת לשנה 
 ע"י חשמלאי מוסמך ושהשימוש בהם נעשה באורח בטיחותי.

 ציוד וכלים חשמליים ניידים חייבים להיות עם בידוד כפול.  11.1.3

 סולמות 11.2

 בדרישות התקן של סולמות תעשייתיים. על כל הסולמות לעמוד  11.2.1

יש לבדוק היטב את הסולמות לפני השימוש בהם. במקרים בהם נמצא פגם בסולם, יש  11.2.2
 לסמן אותו ולהוציאו מיד מהשירות. 

 טיפול ואחסון חומרים. 11.3

 הציוד והחומרים של הקבלן יהיו באזור העבודה בלבד.  11.3.1

  ., רטיבות וכדומהוגנת בפני פגיעותחומרים יאוחסנו בצורה מסודרת ומ 11.3.2
 

 ) 2007התשס"ז  –עבודה בגובה" -("תקנות הבטיחות בעבודה עבודה בגובה 12

ומסוגלים  הוכשרו והם מוסמכים מצהיר כי הוא ו/או עובדיו ו/או כל המועסקים מטעמו הזוכה 12.1
לבצע את כל העבודות נשוא הסכם זה בתנאי העבודה הקיימים וכפי שיהיו בעת ביצועה, לרבות 

ועפ"י כל  2007 -ובה כפי המפורט בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"זבעבודה בג
 דין.

מתחייב לוודא בטרם ביצוע עבודה כלשהי, כי כל עובד שיבצע עבודה בגובה באתר ו/או  הזוכה 12.2
לעיל ובכלל זה,  5.20בדרכי הגישה אליו, יעמוד בכל התנאים הנדרשים בתקנות כאמור בסעיף 

ר, יעבור בטרם ביצוע העבודות הדרכה, יהא במצב שאינו מסכן אותו או את העובד יהא בגי
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העובדים עימו כמפורט בתקנות הנ"ל וכן מתחייב הקבלן להעביר למזמין בטרם ביצוע העבודה 
תעודה ו/או אסמכתא הנדרשת עפ"י התקנות הנ"ל ועפ"י כל דין מטעם גורם מוסמך, ביחס לכל 

 והוסמך לבצע העבודה בגובה.עובד ואשר לפיה, העובד הוכשר 

מתחייב לוודא בטרם ביצוע העבודה כי כל מי שיועסק בעבודה  הזוכהמבלי לפגוע באמור לעיל,  12.3
 ,ים ו/או כלי עבודה וציוד מתאימיםבגובה כאמור, יעשה זאת באמצעות מכשירים ו/או אביזר

שראלי תקינים ובטוחים ובכלל זה באמצעות שימוש בסולמות קבועים בעלי תו תקן י
המתאימים לאופי העבודה המבוצעת וכן באמצעות פיגומים תקינים ו/או בימה הידראולית, 

 בעלי אשור תקף של בודק מוסמך.

יהא אחראי יחידי ובלעדי לכל דבר ועניין הקשור בעבודה בגובה לרבות לוודא קיומם  של  הזוכה 12.4
לפצות את המזמין בגין  תנאי העבודה,הציוד המתאים והכשרת העובדים כאמור לעיל ומתחייב

 כל נזק העלול להיגרם לו.

 
  אחריות 13

פי דין לכל נזק ו/או אובדן ו/או -מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי על 13.1
פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו למכבי ו/או למי 

והתקנת  אספקתלשהו, עקב ו/או בקשר עם מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כ
 . כמפורט ומוגדר בהסכם זה ,המערכות

הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או  13.2
הוצאה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי 

פי הסכם זה או -ותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, עלכתוצאה מאירוע שהינו באחרי
פי כל דין, ובכפוף לפסק דין חלוט, למתן הודעה מיידית לזוכה בדבר כל דרישה/תביעה בגין -על

 .האמור לעיל ולמתן אפשרות לזוכה להתגונן בעצמו מפני דרישה/תביעה כאמור
כדי לצמצם או לגרוע הזוכה ידי -עללן כמפורט להכי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר 13.3

יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את , ולא להסכםבהתאם  יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב
-אחראי לו על שהואבגין כל נזק מכבי ו/או מי מטעמה לפצות את לשפות ו/או  ומחובתהזוכה 

 .פי כל דין-פי הסכם זה ו/או על
מכל סכום שיגיע  היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו, להםלנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא 13.4

לגבותם  תרשאי תהאפי חוק, בכל זמן שהוא, וכן -בצירוף הצמדה וריבית עללזוכה,  הממנ
 בכל דרך אחרת.מהזוכה  

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  13.5
פי ההסכם. למעלה מן הצורך -ם הניתנים על ידו עלההוראות והתקנים המתייחסים לשירותי

(נוסח משולב), החוק לביטוח לאומי למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב יובהר, כי הזוכה 
אך מבלי לפגוע בכלליות  ,, ובעיקרשהותקנו על פיותקנות וה הצווים ואחר כל 1995-התשנ"ה

 וו/או קבלני המשנה של ו/או משמשיוו ו/או שליחיו כל עובדישהזוכה, האמור לעיל, באופן 
, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או במתן השירותיםועובדיהם שיועסקו 

 .פי החוק הנ"ל-זכאים לכל הזכויות שעלההתקשרות יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  ,זמני
לפי הזוכה ת של אינן באות לגרוע מכל התחייבו סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו,וראות ה 13.6

   מאחריות כלשהי בגיןאת הזוכה ואין בהן כדי לשחרר פי כל דין, -ו/או עלההסכם 
 בביטוחי הזוכה, כהגדרתם להלן.נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה 

 
 ביטוח 14

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו/או על-גרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה עלמבלי ל 14.1
לערוך ולקיים על  הזוכה, לפי המוקדם, מתחייב תחילת מתן השירותיםאו ממועד הסכם זה 

חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים 
 :ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלןזה ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח להסכם 

פי ההסכם, -וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על ),"הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הספק"
 .לרבות כל הארכה שלו

וניתן להמירם לסכומים בדולר הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח,  כי סכומי ,מובהר
 .ההסכםבתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת  ,ארה"ב
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ם בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרי הזוכה 14.2
תחודשנה  הזוכהלשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי 

מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות 
יישא בכל  הזוכהכי כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, 

 .הזוכהמקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 
לפני יום  14 -, לא יאוחר ממכבילהמציא ל הזוכהמתחייב  מכבי,ללא צורך בכל דרישה מצד  14.3

כאמור לעיל  הזוכהאישור בדבר עריכת ביטוחי  ,פי הסכם זה-מועד תחילת מתן השירותים על
מצהיר, כי  הזוכהביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.  בהתאם לנוסח "אישור עריכת

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

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-על הזוכהשל 
כדי לצמצם או לגרוע בצורה  הזוכהידי -כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על הקשר זה מובהר,ב 14.4

 הזוכהכל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 
פי -אחראי לו על הזוכהבגין כל נזק שאו מי מטעמה ו/מכבי מחובתו לשפות ו/או לפצות את 

 פי כל דין.-הסכם זה ו/או על
תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב  הזוכהככל שתקופת ביטוחי  14.5

לעיל בגין הארכת תוקפו  15.3אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  מכבילהפקיד בידי  הזוכה
 פי ההסכם.-קופת ההתקשרות עללתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל ת

להתאימם לערך הנקוב בש"ח הזוכה בדולרים, על  היה וסכומי הביטוח הינםכי  ,מובהר
 בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

  15.5ו/או  15.3כנדרש בסעיפים  הזוכהידי -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 14.6
, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע מכבילעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את 

 י הסכם זה.לפ זוכהל
-לפי חוק החוזים (תרופות), התשל"אכבי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למ

1970. 
 הזוכהידי -אישור עריכת הביטוחים שיומצא על , לבדוק אתת, אך לא חייבתהא רשאימכבי ת 14.7

על מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו  כאמור לעיל, והזוכה
מצהיר  הזוכה. זה 15סעיף פי -נשוא האישור להתחייבויותיו עלמנת להתאים את הביטוחים 

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי כי זכויות  ,ומתחייב
א אישור עריכת הביטוחים, וכל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשמכבי ו/או מי מטעמה 

פם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על טיבם, היק
פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל -פי הסכם זה ו/או על-על הזוכה

 ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
, וכי מכביידי -קודמים לכל ביטוח אשר נערך על נםעל פיו הי ,יכללו תנאי מפורש הזוכהביטוחי  14.8

. כמו כן, יתחייב המבטח מכביהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 
אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי  ,שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה

 יום מראש.(שלושים)  30לפחות מכבי 
, לרבות אי מתן הזוכהיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על לפ ,יכללו סעיף הזוכהביטוחי  14.9

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

, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הזוכהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  14.10
והוא פוטר את או הנובע מנזק לרכושו, ו/י מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו מכבי ו/או מכנגד 

מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מכבי ו/או מי מטעמה 
תכלולנה , כי ככל שערך ביטוח רכוש (לרבות נזק תוצאתי) ,בכוונת זדון. הספק מתחייב

(אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת מכבי ומי מטעמה פי הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כל
 פי הפוליסות.-מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על , והזוכהזדון)

נשוא  עם מתן השירותיםכי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר  ,מתחייב הזוכה 14.11
יתחייבו לערוך הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה  ,חוזה זה

זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת   15סעיף ולקיים את הביטוחים המפורטים ב
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זה. לחלופין, רשאי  15סעיף פי המוגדר ב-הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר עלהתקשרותם עם 
 לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. הזוכה 

, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הזוכהת במפורש, כי נוסחי פוליסות מוסכם בזא 14.12
 הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 
 

 רישיונות והיתרים 15

 מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/אוהזוכה  15.1
דין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב פי ה-היתרים ו/או הרשיונות הדרושים עלה

לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, 
 .תקשרותבמשך כל תקופת הה

הזוכה מתחייב להמציא למכבי אישור, כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר למכשיר/מערכת,  15.2
(שלושה) חודשים  3הוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם, ו

 ממועד החתימה על ההסכם, ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא הסכם זה. 
 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

 
 

 מועסקי הזוכה 16

לכל צורך  לצורך מתן השירות ייחשבוהזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו  16.1
יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו יולא  ,כעובדיו או שלוחיו

 על 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 ו/או הסכם  16.2
 החלים עליו.

לפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או כהזוכה אחראי  16.3
בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת מתן השירות או בכל 

 פעילות הקשורה למתן השירות. 

 פי ההסכם, וכי כל-כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על ,מצהיר הזוכהכן  16.4
פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או -זכות שניתנת על

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

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

 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-התקשרות על

יך כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמ ,הזוכה מתחייב 16.5
את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או 

 למטרה כלשהי.

 תחייב לפצות ו/או לשפות את מכבימבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מ 16.6
י ו/או ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפט-יקבע עלייגרמו לה, אם יבגין כל נזק ו/או הוצאה ש

 העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

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

 
 

 ופרסום שמירת סודיות 17

מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר זוכה ה 17.1
או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם  עם ביצוע ההסכם

 או לאחר סיומה. , לפני תחילתהתקשרותאו מתן השירות, תוך תקופת הה
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לחוק  118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  17.2
 .1977-העונשין, התשל"ז

ימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או ש 17.3
 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

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

 
 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם 18

יד הזוכה בידי מכבי, ערבות כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפק 18.1
כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף למדד המחירים לצרכן, צמודה אוטונומית בנקאית 

 שקלים חדשים) (מאה אלף₪  100,000בגובה של , )"ערבות הביצוע"להסכם זה (להלן: 
יום לאחר תום תקופת (מאה ועשרים)  120שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום 

 .התקשרותה

או  כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרותהביצוע מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות  18.2
מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי /ים / אספקת המוצרהסתיים מתן השירות 

או לדרוש הביצוע תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות  -פי ההסכם -מילוי התחייבויותיו על
והזוכה סיים לפצות את  לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות ההארכה נוספת של

 .הביצועתחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות  ,מכבי כאמור

פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את -בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על 18.3
רכאות, , כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לעהביצוע ערבות

 משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.שא ומתן לבוררות, למ

, יהא הזוכה חייב לחדש חלק מהםאו הביצוע השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות  18.4
לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע את ערבות 

או כל הביצוע את ערבות מימשה עה כי מכבי (שבעה) ימים מהיום בו קיבל הזוכה הוד 7תוך 
 .מתוכהסכום 

פי -כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה עלהביצוע אין בגובה ערבות  18.5
 ההסכם.

 פי כל דין.-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על 18.6

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

 
 

 הפרת הסכם 19

 .פי כל דין או ההסכם-מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית, על 19.1

בנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה או מי  19.2
ל עסקים באופן אחר, והליכים יסוחמטעמו שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או 

 יום. 30ו תוך אלו לא בוטל

 –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  19.3
 לבטל את ההסכם לאלתר;  19.3.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או או,  19.3.2
למלא אחר  ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה 3ההתחייבות תוך 

 מכבילייגרמו נגרמו ו/או שהוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש
 .הקיום כאמור-כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי

הזוכה למכבי פיצויים לעיל, ישלם  20.3בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  19.4
או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ש"ח, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/ 50,000מוסכמים בסך 
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ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפיסקה זו כדי 
 לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

ה את ההסכם הפרה הפר הזוכלעיל ו/או  20.3.2לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  19.5
שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את 
ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי 

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-כם מחמת הפרתו או איההס

וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו ש"ח  50,000 לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך
אין  למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה.

רוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או באמור בפסקה זו כדי לג
 נוספים על פי כל דין.

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר  19.6
עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה 

 היפוכו של דבר.יהיה מנוע מלטעון ל

הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד  ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות 19.7
 שתקבע מכבי בהודעה.

 
 

 הסבת ההסכםאיסור  20

פי ההסכם או -איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על הזוכה 20.1
 מראש ובכתב של מכבי.את החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור 

לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  הזוכהכל מסירה או העברה שיתיימר  20.2
 וחסרת כל תוקף.

 לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. הזוכהזכויותיו של  20.3

חלקן, לכל פי הסכם זה ו/או -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על 20.4
עניין" בו -הינה "בעל שמכביגוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או 

 . 1968 – "חתשכעניין" בחוק ניירות ערך, -כהגדרתו של "בעל

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. 20.5
סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו 

 ההסכם.
 
 

 זכות קיזוז 21

 שהזוכה, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  21.1
 לזוכהעשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע 

 ממכבי.
 לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם מבלי לגרוע מכלליות האמור 21.2

 לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים
 שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק ממכבי
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 העדר בלעדיות 22

 את /למכורידי מכבי לספק-על תנה לויהזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שנ
 בכל עת, להתיר גם לאחרים להפעיל אינה הרשאה בלעדית, וכי מכבי תהא רשאית,השירות/המוצר/ים 

 .ולקיים שירות דומה ו/או מקביל עבור מכבי
 

 ויתור בכתב 23

 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. 23.1

ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש הסכמת מי מהצדדים לסטייה  23.2
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על 23.3
 על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 
 

 סמכות שיפוט .24
בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו/או  הייחודית והבלעדיתט סמכות השיפו

  .יפו -אביב-בתללמכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 

 
 כתובות הצדדים ומתן הודעות .25

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

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

 
 
 
 
 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 

 ___________________               __________________ 
 ה ז ו כ ה                           מ כ ב י
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80Bהסכםנספח ל 

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 נומיתונוסח כללי של ערבות בנקאית אוט

 לכבוד

 227/99מאנית מס' ומכבי שירותי בריאות אגודה עות

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

כשהוא  ,)הערבות" "סכום :(להלןעבור מכבי  ₪   100,000 הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

 ) בקשר עם הסכם"החייב" :(להלן ____________צמוד למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת

 .והתקנה של גופי תאורה חוסכי אנרגיהק, אספקה לפירו 103/ 2013מכח מכרז פומבי מס' 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

רות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופי

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.

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

)  "המדד היסודי" :נקודות (להלן ____ :היינו, ______שפורסם ב __________עלה לעומת המדד בגין חודש 

 :אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן

 )."סכום הערבות המוגדל"

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

 

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

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

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

 

 ועד בכלל .  _________ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  

 בכבוד רב,

 

 __________:שם הבנק

__________ם הסניף:ש
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 _____________ תאריך:                                                                                                                                   

 

 לכבוד

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

 ")מכבי(להלן ביחד ולחוד: "

  אישור עריכת ביטוחים הנדון:

")  הספק(להלן: "הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 

וכן כל השירותים הנלווים כמפורט וכמוגדר בהסכם בקשר עם מתן שירותי _______________________ 

 " השירותים(להלן בהתאמה: " ספקן השנערך ביניכם לבי

 ").תקופת הביטוח") וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימת ביום _______ (להלן: "ההסכם" -ו

ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין  -ביטוח חבות מעבידים .1
, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק 1980 -פגומים, התש"ם  (נוסח חדש) ו/או על פי חוק האחריות למוצרים

₪  6,000,000נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של  
לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה במקרה  20,000,000לאירוע ובסה"כ 

 ות מעביד כלפי מי מעובדי הספק.ויקבע כי נושאים בחוב
 

ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר עם 

לאירוע ₪     4,000,000פק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הס
ובסה"כ לתקופת הביטוח. שם המבוטח בפוליסה יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי 
הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל 

מבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש אחד מיחידי ה
 באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק.

 

 

 כללי 

 לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  ספקה .3
ו/או מי  מכביאלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים .4

 .הו/או מי מטעמ מכביוכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי  המטעמ

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח ישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .5
 יום מראש. 30ם הודעה על כך בדואר רשו מכבימבלי שניתנה ל

במהדורתו  "ביט"לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כספק מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות ה .6
 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו

 

 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(
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81B ג'נספח 

11Bלכבוד 

12Bמכבי שרותי בריאות 

 
 103/2013טופס הצעה למכרז מס'  הנדון:

 
 התאגיד המציע: ________________________________

 
 ______________________________________________שם המכשיר/מערכת/השירות המוצע: _____

 
 פירוט הציוד הנלווה  המוצע: ________________________________________________________

 
 תוצרת:__________________________  דגם: __________________

 
 ________________הערות: _________________________________________________________

 
 

1. 108Bכתב הצהרה והתחייבות המציע 

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

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

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

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

 התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנוחתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה  1.2
סכם בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על ה

 המצורף כלשונו.ההתקשרות 

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

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

 מכבי. ההצעה ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין
 
אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא  1.5

ימים מהמועד האחרון (תשעים)  90לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 
י במשך כל תקופת ההתקשרות לפ –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

 במכרז.

 
 לא כולל מע"מ., ש"ח  -המחירים בהצעה נקובים ב 1.7
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 להלן הצעתנו : .2
 

 יש להגיש את ההצעה  כמפורט להלן:
 

בחשמל (כמפורט מהחיסכון  50%של בתשלום ) בפרק המנהלה 1.1.1בסעיף  כהגדרתהלהתקנה (מחיר  2.1

  .)חובה למלא מספר חודשים( ________ חודשים המושג למשך בעמודה ד' בטבלה להלן) 
 האומדן המפורט בטבלה הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהי.

מחיר 

ליחידה 

)50% 

 מהחיסכון

 )השנתי

(₪) * 

סה"כ 

חיסכון 

 שנתי 

 ליחידה

(₪) * 

סה"כ 

חיסכון 

שנתי 

 ליחידה

 (קוט"ש)

אומדן 

כמות 

יחידות 

 לשנה

 

 שורה מק"ט תאור מוצר

    א ב ג ד

 1  קומפלט כולל נורות    T  3 X 14W-5גוף תאורה  6,095   

 2  קומפלט כולל נורות ותאורת חירום    T  3 X 14W-5גוף תאורה  700   

 .י"ע בחודש) 22יום, שעות ב 12ש"ע ( 3,168=  שעות עבודה בשנה  •
 וכפול אחוז החיסכון המוצע. עמודה ב' = הספק גוף התאורה המוצע כפול שעות עבודה בשנה  •
 .לקוט"ש ₪   0.6 ב' כפול  עמודהעמודה ג' =  •
 .2 –ג' לחלק ל  עמודהעמודה ד' =  •
 המחירים לא כוללים מע"מ. .בטבלהעמודות החובה למלא את כל  •

 
 בפרק המנהלה) 1.1.2סעיף ב כהגדרתהמחיר אספקה ( 2.2

 הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהי. המפורט בטבלה האומדן

 מחיר ליחידה 

 כולל אחריות

(₪) 

אומדן 

כמות 

יחידות 

 לשנה

 

 שורה מק"ט תאור מוצר

    א ב

 1  קומפלט כולל נורות      T   3 X 14W-5גוף תאורה  1,800 

 2  קומפלט כולל נורות    T   4 X 14W-5ף תאורה גו 1,700 

 3  קומפלט כולל נורות ותאורת חירום    T   3 X 14W-5גוף תאורה  250 

 4  קומפלט כולל נורות ותאורת חירום    T   4 X 14W-5גוף תאורה  250 

 המחירים לא כוללים מע"מ. חובה למלא את הטבלה. •
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 לא לשיקלול -  דבלב מוכח נזקל – עלות אחזקה 2.3
   תיקון נזקים שנגרמו למערכות בזדון לרבות פריצה וחבלה או בשל פריצת שריפה ו/או 

 .נזקים שנגרמו ע"י מכבי ו/או מי מטעמה כתוצאה מתפעול לא נכון של המערכות

 העלות כוללת: חלפים, עבודה, שעות עבודה ושעות נסיעה.  

 

מחיר ליחידה 

(₪) 
 כמות

 (יח')
 שורה ק"טמ תאור מוצר

 T   3 X 14W     1-5גוף תאורה  1 

 2  ותאורת חירום    T    3 X 14W-5גוף תאורה  1 

 T   4 X 14W    3-5גוף תאורה  1 

 4  ותאורת חירום    T   4 X 14W-5גוף תאורה  1 

 2A   5 משנק אלקטרוני דגם 1 

 6  ספק/משנק לתאורת חירום 1 

 ם לא כוללים מע"מ.המחירי חובה למלא את הטבלה. •
 

3. 13Bרשימת מסמכים שיש לצרף להצעה: 
14Bיש לצרף להצעה את המסמכים הבאים. נא וודא וסמן ב-X  :שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך 

אישור התאגדות, וכן אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל,  �
מתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את ואשר יפרט את מורשי החתימה בתאגיד, וכי חתי

 .התאגיד לכל דבר ועניין

� 109Bותשלום  אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
 .1976-תשל"והחובות מס), 

� 110Bבשנתיים האחרונות, כפי שהוגדר בתנאים  על היקף פעילות כספיתאה חשבון אישור רו
 המוקדמים.

 תקן ישראלי למערכות תואישור  �

 המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץ. אישור יצרן �

� 111Bה ותכונותיה העיקריות. תמונתהמערכת, צבעוני באיכות נאותה, המכיל תיאור  פרוספקט 

� 112B.קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי 

� 113B וחתום. מלא  כשהוא –נספח ג'  –טופס הצעה 

� 114B שהוא מלא וחתום.כ -נספח ד'  -טופס פרטי המציע 

� 115Bלמסמכי המכרז.' הנספח  -רך דין תצהיר עשוי בפני עו 
 

 
 ____________________ חתימה:  ____________________ השם המלא:

 
 

 ____________________חותמת:  ________________________ תפקיד:
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82B ד'נספח  

 

15Bטופס פרטי המציע 

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

 שם
 
 

 מס' עוסק מורשה

 מעמד משפטי (צורת התאגדות):
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 מייצג את יצרן הציוד משנת:

 טלפונים:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  
2.  

 

 
 תיאור כללי של המציע  .2
 

 
 
 
 
 
 
 כוח אדם .3
 

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
 

 ב. מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע: 
 

ג. שמות אנשי השירות הטכני, המועסקים ע"י המציע, והעוסקים בתחזוקת המערכת המוצעת ותמיכה 
 ., וסוג רישיון החשמל של כל אחד מהםמקצועית

 
 סוג הרישיון:                                                  שם החשמלאי:       

 
______________________________               ______________________________ 

 
______________________________                 _____________________________ 

 
                                                                                                                              

 
______________________________                 _____________________________ 
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 ניסיון קודם ולקוחות 

 
 ובמתן שירותי אחזקה למערכת המוצעת:בהתקנה מספר שנות ניסיון של המציע 

 
 

 :2010-2012 האחרונות בשלוש השנים מספר מערכות מהדגמים המוצעים במכרז, שנמכרו ע"י המציע 
 
 
 
 

 :לקוחות) 4(יש לציין לפחות  שמות הרוכשים המפורטים להלן
 
1                 ___________________________ .2____________________________ . 
 
3__________________________ .                 _4____________________________ . 
 
5                   __________________________ .6____________________________ . 
 
 
 
 
שירותי / להם אנו מספקים  התקנולהלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם  .4

נא לציין לפחות  – באופן סדיר) 2012-2008(האחרונות  שנים ה 5 אחזקה ב
 ארבעה.

 
 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:
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 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: 

 



 33 

 

 ה'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:

 , 103/ 2013_______________ (להלן: "החברה") למכרז  כחלק בלתי נפרד מהצעת חברתתצהירי זה ניתן 
 .של גופי תאורה חוסכי אנרגיה והתקנהק, אספקה לפירו

 

1. 83B משמש בתפקיד _________________ בחברה ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה.הנני 

2. 84Bבארץ יתו המורשתאישור כנציג השל היצרן בארץ לאספקת גופי תאורה ובידי החברה הינה נציגתו. 

3. 85Bאת המוצרים והשירותים.כבי בעצמה או באמצעות קבלני משנהלספק למ תמסוגלברה הח , 

4. 86B ה, התקנה ואחזקת המוצרים נשוא מכרז באספק פחות,שנים ל 3בישראל של נסיון מוכח  תבעלהחברה
 זה. 

5. 87B יכולת לספק המוצרים והשירותים בפריסה ארצית, בכל רחבי הארץ, לרבות:  אילת,    תבעלהחברה
 מת הגולן. איו"ש ור

6. 88B ארבעה טכנאים לצורך ביצוע המוצרים והשירותים, בעלי רישיון חשמל מסוג  לפחות המעסיקהחברה
 חשמלאי מוסמך לפחות. 

7. 89Bרכב  שירות אחד לפחות לצורך ביצוע המוצרים והשירותים . יש  בחברה לכל שני טכנאים 

8. 90B ים שונים בו זמנית. לבצע עבודת פירוק ו/או התקנת גופי תאורה  בשני אתר תמסוגלהחברה 

9. 91Bגופי  4000או באמצעות קבלני משנה לפחות  התקינה החברה בעצמההשנים האחרונות   3 במהלך
 תאורה לשנה.

  מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .10

 

 

  ______________________ 

 חתימה                                      

 

____ במשרדי ברחוב ____________הופיע בפני עורך דין _ __________ם הנני מאשר בזה כי ביו
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 ת הצהרתו הנ"ל וחתם עליהיעשה כן, אישר את נכונו

 

______________________ 

 חתימה וחותמת                                    
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 ו'נספח 

 שאלות מבנה טופס להצגת 

 מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

 מנהלה
  1     

2     
3     
4     

 מפרט
  1     

2     
3     
4     
5     

 מענה טכני
 1     

2     
3     
4     
5     

 הסכם
  1     

2     
3     
4     
5     

אישור עריכת 
 ביטוחים

 1     
2     
3     

 טופס הצעה
 1     

2     
3     
4      

 ערבות
  1     

2     
 תצהיר

  1     
2     
3     
4      
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 'זנספח 

 אמות מידה
 

על פי מחווי דעה ו/או ניסיון מכבי 15אמינות ועמידות המוצרים לאורך זמן - 

10הצעה מיטבית מעבר לאמור בסעיף 7 למפרט

5תצורה חיצונית, גימור המוצר
30סה"כ איכות המוצר

10מידת הניסיון וכמות טכנאים העומדים לרשות המציע
7מלאי מערכות ורכיבים העומדים לרשות המציע

י מי מטעמו לעמידה בתנאי המכרז 8מערך כלי הרכב העומד לרשות המציע, או ע"
25סה"כ יכולות לוגיסטיות

מעבר ל -ISO 9000)מערך איכות 10תהליכי בקרת איכות שהמציע מקיים ( 
10סה"כ מערך איכות

10עמידה בהסכמים והתחייבויות לאורך זמן
10איכות השרות וההתקנות לאורך זמן

10גמישות ומענה לצרכים מיוחדים
5התרשמות כללית מהספק

70%35סה"כ שביעות רצון

100

שם הספק:___________ דגם:_______________

או  שביעות רצון לקוחות (מכבי ו/
מחווי דעה חיצוניים)

יכולות לוגיסטיות וניסיון - על פי 
התרשמות צוות הבדיקה (מעבר 

לנדרש במפרט)

איכות המוצר

ציון איכות פירוט מדדיםקטגוריה
מזערי

משקל 
ב-%

ציון לספק 
מ 0 עד 5

המחיר יהווה 70% בשקלול הציון הסופי והמדדים האיכותיים יהוו 30% בשקלול הציון הסופי על פי הפירוט כדלקמן:

 
 


	1. כללי
	1.1. מכבי שירותי בריאות (להלן - "מכבי") מעוניינת להתקשר עם עד שני ספקים המסוגלים לספק  למכבי באתריה הפזורים בכל רחבי הארץ בעצמם או באמצעות קבלני משנה:
	1.1.1  פירוק גופי תאורה הקיימים מדגם T-8 , בסניפי מכבי ברחבי הארץ,  אספקה, התקנת ואחזקת גופי תאורה, לרבות נורות, חוסכי אנרגיה, מדגם 5-T במקומם, פינוי גופי התאורה שפורקו לרבות נורות גופי התאורה, מאתרי מכבי, לאתרים מורשים לפינוי פסולת רעילה , כמפורט בנספח א'1 (להלן "ההתקנה").
	1.1.2 רכישה ואספקת גופי תאורה, לרבות נורות, חוסכי אנרגיה מדגם 5-T, לאתרי מכבי, בפרויקטים חדשים כמפורט בנספח א'1 (להלן "האספקה").
	(להלן – "המערכת","המוצרים והשירותים"). 
	1.2. מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות, בהתאם למפרט המפורט בנספח א' ובהתאם למקומות והכמויות המוערכות כמפורט בנספח א'1, למסמכי המכרז. כל המקומות, האומדנים והכמויות הינם הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת: למקומות ההתקנה, לאומדנים או לכמות כלשהי.  
	1.3. את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג' של מסמכי המכרז 
	1.4. ההתקשרות הינה לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת בתנאים: (1) זהים, או (2) מיטיבים בתיאום עם הזוכה.
	1.5. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מהצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על- פי שיקול דעתה הבלעדי.
	1.6. מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לפצל את ההתקשרות בין המציעים השונים וכתוצאה מכך להתקשר עם עד 2 ספקים, לאספקת המוצרים והשירותים, הכל על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של מכבי.
	1.7. מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם בהסכם, אם ירצו בכך. 

	2. הגדרות בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.
	  הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם ההתקשרות - נספח ב' למסמכי המכרז.

	3. מנהלה
	3.1. רכישת מסמכי המכרז
	המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 11.4.13 ועד ליום 18.4.13  בתמורה לתשלום של  3,000  ש"ח (שלא יוחזר), בהמחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' ענת מנדל , או כל מי שימונה מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00.  
	3.2. בירורים ופניות 
	3.2.1. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז לנציגת מכבי , הגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים.
	3.2.2. כנס ספקים:
	מפגש חובה לרוכשי המכרז, יתקיים ביום חמישי, 25.4.13  בשעה 11:00  במכבי שירותי בריאות, רחוב המרד 27, בתל אביב, בהיכל הסיטי, קומה 14 חדר ישיבות. במהלך המפגש ניתן יהיה להעלות שאלות. בכל מקרה, התשובות תמסרנה כאמור בסעיף 3.2.6 להלן. 
	3.2.3. הפניות תעשנה עד ליום 29.4.13  וזאת אך ורק בקובץ Word בנוסח ובמבנה המצ"ב 
	              כנספח ו', באמצעות דואר אלקטרוני: mandel_an@mac.org.il. על המציע מוטלת  
	             האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון מס': 03-5143643 .
	3.2.4. פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף 3.2.2 לא תענינה.
	3.2.5. על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלחנה התשובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון.
	3.2.6. תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום 8.5.13.

	3.3. אופן ומועד הגשת ההצעות
	3.3.1. את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר) במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי רגיל מספר 103/2013" , לידי גב' ענת מנדל - רכזת ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14. 
	ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום א'  13.5.13 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
	3.3.2. ההצעה תוגש חתומה על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח ג', בצירוף כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט בסעיף 5 להלן, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.
	3.3.3. למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז בכריכתם המקורית כפי שנרכשו ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.
	3.3.4. המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה ע"י רכזת ועדת המכרזים, או ממלא מקומה, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.
	3.3.5. ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.
	3.3.6. על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם, אם וככל שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.


	4. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז 
	4.1  רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
	4.1.1 יחיד או תאגיד רשום כחוק בישראל.
	4.1.2 נציגו של היצרן בארץ לאספקת גופי תאורה ובידיו אישור כנציגו המורשה בארץ
	4.1.3 מסוגל לספק למכבי בעצמו או באמצעות קבלני משנה , את המוצרים והשירותים.
	4.1.4 למערכת המוצעת על ידו אישור תו תקן ישראלי מאושר (תו בדיקה - לא יאושר) 
	4.1.5 מנהל ספרים כדין.
	4.1.6 הכנסותיו בשנים 2011-2012 לפי כללי חשבונאות מקובלים, הן 5,500,000 ₪ לשנה לפחות. 
	4.1.7 הינו בעל נסיון מוכח בישראל של 3 שנים לפחות, באספקה, התקנה ואחזקת המוצרים נשוא מכרז זה . 
	4.1.8 בעל יכולת לספק המוצרים והשירותים בפריסה ארצית, בכל רחבי הארץ, לרבות:  אילת,   איו"ש ורמת הגולן. 
	4.1.9 מעסיק לפחות ארבעה טכנאים לצורך אספקת המוצרים והשירותים, בעלי רישיון חשמל מסוג חשמלאי מוסמך לפחות. 
	4.1.10 לכל שני טכנאים  ישנו רכב  שירות אחד לפחות לצורך ביצוע השירות נשוא מכרז זה.
	4.1.11  הספק מסוגל לבצע עבודת פירוק ו/או התקנת גופי תאורה  בשני אתרים שונים בו זמנית.  
	4.1.12 במהלך 3 השנים האחרונות התקין בעצמו או באמצעות קבלני משנה לפחות 4000 גופי תאורה לשנה.
	4.1.13 עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
	4.1.14 השתתף בכנס ספקים שיתקיים במשרדי מכבי.
	4.1.15 רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
	4.2 עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי סף הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים– הצעתו תפסל.
	4.3 ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך פרק זמן קצוב שייקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות. 

	5. התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה
	5.1 המציע יאשר, כי הצעתו תהיה בתוקף במשך 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופות נוספות של עד 60 (ששים) יום כל אחת, ובמקרה זה יהיה כל מציע רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור תשלח על ידי מכבי בכתב.
	5.2 הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תשלח למכבי על ידי המציע בכתב, לידי הגב' ענת מנדל , רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתוך 2 ימי עבודה מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.
	5.3 בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי המציע.
	5.4 ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף 5.2 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף 5.3 לעיל, לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

	6. אישור עריכת ביטוחים
	6.1 אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות (להלן: "אישור עריכת ביטוחים"). המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח, בכפוף לזכייתו במכרז.
	6.2 שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף 3.2 לעיל. הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות, אישור עריכת ביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.

	7. בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות
	7.1 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
	7.2 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים להלן: מחיר – 70%; ואיכות – 30%, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתיבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות.
	7.3 ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב כנספח ז'.
	7.4 ציון המחיר הסופי ייקבע על פי סכימה של שני המחירים – התקנה ואספקה:
	הסכומים יחושבו לפי היוון של 3% בשנה.
	7.5 ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של המציע, מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, מוניטין של היצרן ונסיון בארץ, על סמך הנתונים שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמות עם המציע, וכן על סמך בדיקת המלצות לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן על-פי כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף 7.11 להלן.
	7.6 יודגש כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי ספקים שעמדו בדרישות ההכרחיות. 
	7.7 המציע במכרז יספק, על-פי דרישת מכבי וללא תשלום, לתקופה של חודש ימים, את הציוד המוצע על-ידו לבחינה טכנית, להדגמה ולנסיון, וזאת בתוך 7 ימים מדרישת מכבי.
	7.8 ועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון איכות מזערי ברכיבים הכלולים בסעיפי האיכות דלעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שייקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 
	7.9 באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נסיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד שלמכבי לא היה "נסיון גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד המקורי לזכייה ביותר מ-10%. לצורכי סעיף זה, המילים "נסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו/או מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.
	7.10 ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
	7.11 ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לשירות/מוצר 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.
	7.12 מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.
	7.13 ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל, מכל סיבה שהיא, או יבוטל על ידי מכבי בתוך 3 (שלושה) חודשים מיום תחילתו.
	7.14 באחריות המציע לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לעניין המענה הטכני לבין הצהרות היצרן. היה ותתגלה סתירה, מכבי תתייחס לנתוני היצרן בלבד או שתפסול את ההצעה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי
	7.15 מסמך האומדן יופקד בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

	8. התחייבויות המציע הזוכה במכרז
	8.1 הזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז, בתוך 7 (שבעה) ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.
	8.2 מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
	8.3 במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית לביצוע התחייבויותיו על-פי הנוסח המצ"ב.
	9. ביטול המכרז
	9.1 לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם על-ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם לאספקת המערכות, והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות (נספח ב').
	9.2 מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית - אך לא חייבת - לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז כאמור.
	9.3 הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר אלקטרוני לכל רוכשי המכרז.
	9.4 החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

	10. עיון במסמכי המכרז
	11. בעלות על מסמכי המכרז

	12. סמכות שיפוט
	        לכל חשבונית יצורף חשבון המפרט את חישוב סכום התשלום.
	נספח להסכם
	נספח ג'

	לכבוד
	מכבי שרותי בריאות
	1. כתב הצהרה והתחייבות המציע

	3. רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה:
	יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים. נא וודא וסמן ב-X שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך: 
	 אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.
	 אישור רואה חשבון על היקף פעילות כספית בשנתיים האחרונות, כפי שהוגדר בתנאים המוקדמים.
	 פרוספקט צבעוני באיכות נאותה, המכיל תיאור המערכת, תמונתה ותכונותיה העיקריות. 
	 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי.
	 טופס הצעה – נספח ג' – כשהוא  מלא וחתום.
	 טופס פרטי המציע - נספח ד' - כשהוא מלא וחתום.
	 תצהיר עשוי בפני עורך דין - נספח ה' למסמכי המכרז.
	נספח ד' 

	טופס פרטי המציע
	        חתימת המציע: ____________________  חותמת: ________________________
	1. הנני משמש בתפקיד _________________ בחברה ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה.
	2. החברה הינה נציגתו של היצרן בארץ לאספקת גופי תאורה ובידיה אישור כנציגתו המורשית בארץ.
	3. החברה מסוגלת לספק למכבי בעצמה או באמצעות קבלני משנה, את המוצרים והשירותים.
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