
   
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 

 
 –)להלן  בקשה להצעת מחיר לאספקת מייצב קרסול קשיח עם כריות אויר

 ("הבקשה"
 

 כללי .1
 

מייצב קרסול ( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1
 (, כמפורט בבקשה.השירותים""המוצרים ו –)להלן  קשיח עם כריות אויר

 

אל , ולשלוח 6לפי הוראות סעיף על גבי טופס ההצעה המצורף  למלאאת ההצעות יש  .1.2
 .12.11.2015עד יום   erez_a@mac.org.il לדואר אלקטרוני עדי ארז

 
האריך את תקופת למכבי שמורה האופציה ל .1.4.2017לתאריך ההתקשרות היא עד  .1.3

( מיטיבים, 2( זהים ; או )1בתנאים )ת שנה וחצי, ב בתקופה נוספת אחתההסכם 
 בתיאום עם הזוכה.

 
מהווים אשר  מכונים אורתופדייםחברות אשר בבעלותם ו/או מכונים אורתופדים  .1.4

  -עם אשד אורתופדיה במוצריםמכבי במסגרת הסכם מבוטחי מכבי  נקודות ניפוק עבור
 .לבקשה להצעת מחיר זוהצעות , אינם יכולים להגיש ו/או מדרסים תופדיהאביזרי אור

 
מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  .1.5

לבחור יותר  מכבי רשאית מכבי רשאית לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.

 ממוצר אחד לכל אביזר מאותו ספק ו/או מספקים שונים.
 

 צעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו.ה .1.6
 

היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר  .1.7
, "בחירת הזוכה ומסגרת 2, כמפורט בסעיף ל המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבישקלו

 ההתקשרות". 
 

 מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם ההצעות המיטביות. .1.8
 

 L  /XLבמידה  אחת  יחידה מתחייב לספק, ללא חיוב, מציע, היום הגשת הצעת המחירב .1.9

 עבור אבלואציה.
 

 המציעים רשאים להציע אביזרים ממספר יצרנים. .1.10
 

 המציעים רשאים להציע עד שלושה דגמים.  .1.11
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לא       בארץ.הישיר אישור יצרן המעיד על היות המציע נציגו המורשה נדרש  .1.12

 קבלני משנה שאינם היבואנים הישירים של המוצר.יתקבלו הצעות ע"י 
 

רשאים להגיש הצעה רק ספקים אשר הציוד בעל רישום בפנקס האמ"ר הוא על  .1.13
שמם )אין חובה לקיום הרישום ביום הגשת ההצעה( או אישור כי הספק הגיש בקשה 

חודשים  3לקבלת אישור אמ"ר לציוד על שמו, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 
 מועד החתימה על ההסכם, ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא הבקשה.מ

 
הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  .1.14

לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה 
להסכמים קודמים עימו,  זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם

 לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.
 

ימים מקבלת  7ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .1.15

הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק 
 בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.

 
וטח תיעשה על פי בחירתו ורצונו של המבוטח מתוך בחירת הדגם הסופי שינופק למב .1.16

 מגוון הדגמים שיוצעו לו על ידי מכבי בהתאם לתוצאות הליך רכש זה. 
 

באתרי  ינופקו למבוטחי מכבי, אך ורק הבקשה להצעת המחיר הזאתהאביזרים נשוא  .1.17
אתר שאינו ) ו/או במתקנים חיצוניים שאינם מופעלים על ידי מכבימכבי, מכבי פארם 

ידי מכבי ואושר על ידה כנותן שרות מדידה וניפוק של אביזרי המדף -ופעל עלמ
בחרו על ידה, בפריסה גאוגרפית. לא ינתנו נ, אשר האורתופדיים למבוטחי מכבי(

)דמי ההשתתפות העצמית הבקשה להצעת המחיר הזאת החזרים בגין האביזרים נשוא 
 של זכאי השב"ן יחושבו וייגבו במהלך הניפוק(.

 
ור נפגעי תאונות עבודה, רשאית מכבי לרכוש אביזר ספציפי מכל ספק שתמצא עב .1.18

 לנכון, בהתאם להתוויה הרפואית, וזאת גם אם קטגוריית האביזר כלולה במכרז.
 

 בחירת הזוכה ומסגרת ההתקשרות .2
 

 .כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותרמ .2.1
 1.6 פי האמור בסעיף-לעשא ומתן מ אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מכבי לנהל .2.2

  לעיל.
תהיינה בדרך של שקלול  בבקשה להצעת המחיראמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה  .2.3

והכל על פי שיקול דעתה  ,30% –; ואיכות 70% –: מחיר מפורטים להלןה הרכיבים
 .בחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונותי, ובאופן שתמכביהבלעדי של 

 ות: ציון האיכ .2.4

 ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה שנקבעו ע"י מכבי. .2.4.1
 ציון המחיר: .2.5

 ציון המחיר ייקבע על פי הרשום בטופס ההצעה. .2.5.1
 

 

 



 המפרט המבוקש:  .3
 

 מייצב קרסול עם כרית אויר 

תיאור: קרסוליה המורכבת בצידי הפטישונים ממשטחי פלסטיק קשיחים וכריות          א.

 או ג'ל בצד הפנימי עם אפשרות לתוספת רצועת מתיחה .אוויר ו/או סיליקון ו/

 יציבות קרסול.-התוויה: לטיפול ומניעה בנקעים ואי   ב.

 יתרון משמעותי –אפיון: גדלים שונים עם הבדל ימין ושמאל    ג.

  חודשים. 12ד. אחריות: לפחות 

 

 מוצר .3.1
 :תקנים בהם צריך לעמוד .3.1.1

/או בעלי אישור של רשות הבריאות ו CEו/או  FDAיוצעו מכשירים בעלי אישורי 

ו/או בעלי אישור של רשות הבריאות ביפן ו/או בעלי ( HEALTH CANADAבקנדה )
 .TGA)אישור של רשות הבריאות באוסטרליה )

 

 ביום הגשת רישוםאמ"ר )אין חובה לקיום ההרישום בפנקס בעל  ציודיסופקו 
קבלת אישור אמ"ר למכבי, אישור כי הגיש בקשה ל מציעימציא ה ההצעה( או

חודשים ממועד החתימה על  3לציוד, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 
 ההסכם, ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא הבקשה.

 

 אחריות ושירות: .3.2

ידי המשתמש. -שתחל מיום הרכישה של האביזר עלשנה, אחריות לתקופה של  .3.2.1
 קשרות. האחריות תקפה לגבי כל רכישה שתתבצע במהלך תקופת ההת

בתקופת האחריות יהיה הספק אחראי כלפי מכבי וכלפי המשתמשים כי האביזר  .3.2.2
יהיה תקין וללא פגם. אחריות זו תהיה בתוקף עבור משתמש יחיד באביזר 

 ובשימוש סביר. 
שרות החלפת אביזרים פגומים: אביזר שיימצא פגום, כולל סגרים, כולל אבזמים  .3.2.3

יוחלף על ידי הזוכה, לאלתר, בחדש, ללא  ורצועות צמדן, במהלך תקופת האחריות
 תשלום.

 
 אספקה .3.3

ישירות למתקני מכבי ו/או למתקנים חיצוניים שאינם  הזוכה יספק את האביזר .3.3.1
ידי מכבי בכל רחבי הארץ, כפי שתחליט מכבי. הזוכה יספק את -מופעלים על

האביזרים על סמך הזמנה בכתב/פקס/מייל ממתקני מכבי ו/או ממתקנים חיצוניים 
 ידי מכבי. -שאינם מופעלים על

 אין התנית כמות להזמנה. .3.3.2
 )שלושה( ימי עבודה ממועד קבלת ההזמנה. 3אספקת האביזרים תבוצע בתוך  .3.3.3
אביזר זוכה יצורף )לאחר הזכייה( דף המכיל הוראות שימוש בעברית, ערבית, ל .3.3.4

יסה רוסית ואנגלית, פרטי יצרן ויבואן, מק"ט, גודל וצד )אם רלוונטי(, הוראות כב
 ואחריות מפורטת.



 על אריזת האביזר יצוין ברקוד יצרן. .3.3.5

 
 

 פארם נוהל החזרות מוצרים ממכבי .3.4
 

הספק יחליף באופן מיידי וללא תוספת תשלום כל אריזה פגומה ו/או מוצר תקול  .3.4.1
 אשר תוחזר על ידי מכבי. 

 3של מוצר/ים יבצע זאת הספק על חשבונו, בתוך  recallהיה ויידרש הליך של  .3.4.2

ידי החוק או בדרישות משרד -מתקני מכבי, אלא אם כן יוגדר אחרת עלימים מ
לפי ערך הזמנת ההחזרה זיכוי ישלח הספק  ,בגין סחורה שתוחזר הבריאות.

 שהוקמה )לפי שער הזמנת החזרה (.
למכבי שמורה הזכות להחזיר מוצרים לספק, בהתאם לשיקול דעתה. הספק  .3.4.3

הזמנת ההחזרה, ולהוציא זיכוי ידאג לאסוף את המוצרים תוך שבוע מקבלת 
 בהתאם.

 החזרות שוטפות  .3.4.4
, החזרת מוצר/ים לספק מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משך כל תקופת ההסכם .3.4.5

ממלאי מכבי, לפי נוהל ההחזרות הנהוג  B2Bתבוצע באמצעות מערכת  באופן שוטף,

 במכבי באותה עת.



 

 (:מחיר ביחד עם טופס הצעת ה טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם .4
 

 .                                                                                            התאגיד המציע:  .4.1
 

 יצרן: _______________________________________________________ .4.2
 

 ארץ ייצור: ___________________________________________________ .4.3
 

 יים למוצר /שרות:לקוחות מרכז .4.4
 

ותק במכירת  חברה
 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

    

    

    

 
 :הצעת המחיר .4.5

 

קוד  יצרן דגם שם המוצר

 ירפ"א

מחיר 

ירפ"א 

רוקח )לא 

כולל 

 מע"מ(

מחיר ירפ"א לצרכן 

 )כולל מע"מ(

מחיר בש"ח לאספקה 

ישירה למכבי פארם 

ומתקנים חיצוניים )לא 

 כולל מע"מ(

       

       

       

 

 :נא למלא

 

 כן/לא( מהווה יתרון - י נהאם המוצר היפואלרג( ________________. 

 

 כן/לא( מהווה יתרון - אפשרות ניפוח ושינוי לחץ של כריות האוויר להתאמה מרבית( 
____________ 

 

 .דגמים  3ניתן להציע עד  .4.6
 

מא אחת מכל דגם מוצע יש לצרף דוג –יודגש  .לפי בקשת מכבי, תועבר לבדיקה דוגמא  .4.7

דגמים לכל סוג אביזר. כל הדוגמאות תהיינה במידה אוניברסאלית או  3מקסימום 
 . L   /XLבמידת 

 

 ניתן להגיש הצעת מחיר עד שתי ספרות אחרי הנקודה. .4.8
 

 הצעת המחיר כוללת את עלות הייצור, האחסון, האריזה, ההובלה.  .4.9
 



גם לגבי נפגעי תאונות עבודה למען הספר ספק, כל המחירים הנקובים נכונים  .4.10

מבוטחי מכבי, אשר מכבי תאשר לספק להם אביזרים. באם יש צורך באחד מהאביזרים 
 שבמכרז , הרי שנפגעי תאונות עבודה ירכשו אותו במתקן מכבי או במתקן חיצוני.

 
חייב לספק את האביזרים ואת השירות עבורם בכמות שתידרש על ידי הזוכה מת .4.11

  .פי המפרט-מכבי ועל
 

 המחירים אינם כוללים מע"מ )למעט ירפא לצרכן(. .4.12
 

 ניתן להציע הצעות בש"ח בלבד.  .4.13
 

 ימים. 90תוקף ההצעה  .4.14
 

 תקופת הערכות נדרשת לשם תחילת אספקות:_____________________ .4.15

 



 טופס מענה טכני .5
 

 מפרט זה מאפיין את דרישות מכבי לאביזרי מדף אורתופדים שיירכשו עבור מכבי. .5.1
 ידי ועדת מומחים מטעם מכבי. -ייבדק איכותית עלכל אביזר  .5.2
או רק חלק ממנו.  שבבקשה להצעת המחירמגוון האביזרים  כלהמציע רשאי להציע את  .5.3

או לא אושר  להצעת המחיר בבקשהלא הוצע לא יוצע למבוטחי מכבי אביזר אשר 
ה להכללה על ידי מכבי ואשר לא סוכמו לגביו תנאי הסחר. אפשרי להרכיב את ההצע

 ממוצרים של יותר מיצרן אחד.
על המציע לצרף להצעתו קטלוג מקורי של היצרן המפרט את האביזרים המוצעים,  .5.4

 תמונתם, תכונותיהם העיקריות ומספר קטלוגי מקורי של היצרן לכל פריט.
במערכות המחשוב של הרופאים המזמינים את האביזרים מופיע שם  -לידיעת הספק  .5.5

 ברכיה עם טבעת סיליקון(. –גנרי של האביזר )לדוגמא 
 

 טופס מענה טכני

דרישת  דרישה
הכרחית/ 

 מהווה יתרון

 יחסות הספק לעמידה בדרישה התי

ו/או  FDAלמכשירים המוצעים אישורי 
CE  ו/או אישור של רשות הבריאות

( ו/או HEALTH CANADAבקנדה )
אישור של רשות הבריאות ביפן ו/או 

יה אישור של רשות הבריאות באוסטרל
((TGA. 

דרישה 
  הכרחית

 

 
 מסמכים שיש לצרף להצעה:  .6

 

 .מפרט מלא של המוצע .6.1
 איכות. ניתק .6.2
, מחלקת רכש ציוד  עדי ארזיש לשלוח דוגמאות של כל אחד מהפריטים המוצעים עבור  .6.3

 ת"א. 27וחומרים, מכבי שירותי בריאות, רח' המרד 
יותו מצוי בהליכי אישור אמ"ר מטעם משרד הבריאות לדגם המוצע או אישור על ה .6.4

 במידה ויש. - רישום לקבלת אמ"ר
 FDAו/או  CEליצרן או למפעל המייצר או לאביזרים המוצעים, יש אישור אמ"ר ו/או  .6.5

ו/או  HEALTHקנדה  -מקביליהם ו/או (    CLASS-I – )שרלוונטי לאביזרים , כגון
 .ו/או רשות הבריאות ביפן TGAטרליה סאו

באם המציע אינו נציגו הישיר  המציע נציגו המורשה בארץ.אישור יצרן המעיד על היות  .6.6
 .המורשה של היצרן, בידו אישור מהיצרן או מנציגו המורשה של היצרן בארץ

 

 

 



 תאריך : ________

  הסכם

 

 

 

 

 -להלן) ח.פ. __________לבין ____________ ("מכבי" - להלן)בין מכבי שרותי בריאות, 

 .("הספק"

  .("המוצרים" –_______________________________ )להלן לאספקת: __________

 

 ההסכם תקופת .1

תקופת " -להלן_____ )ועד יום  _____ החל מיום למשך ____ הסכם זה יעמוד בתוקף  1.1

 .("ההסכם

, וחצי ת שנהב אחת תנוספה בתקופ  פציה להאריך את תקופת ההסכםלמכבי שמורה האו 1.2

 .אים מיטיבים כפופים להסכמת הספקבתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי. תנ

, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכל שלב 1.2בסעיף  על אף האמור לעיל 1.3

יום מראש. במקרה זה תשלם  60ידי משלוח הודעה בכתב -ומכל סיבה שהיא, וזאת על

את הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או  ספקמכבי ל

יר למכבי את הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת חזי ספקה

 .ההתקשרות
 

 תמורה .2

 וןיהיו כמפורט במחירומחיריהם  למכבי  ספקהמוצרים המסופקים על ידי הרשימת  2.1

 .זהלהסכם  כנספח א' המצ"ב

 להסכם' א בנספח הנקובים המחיריםפי -על, המוצרים אספקת בגין למפיץ תשלם מכבי 2.2

 מחירי שבין, קיים אם, הפער בגין המפיץ את לזכות מתחייב הספק. (""התמורה)להלן: 

 שיוגשו בחשבוניות המפיץ מחירי לבין, להסכם' א בנספח כמפורט בהסכם המוצרים

 . למכבי

למען הספר ספק, כל המחירים הנקובים נכונים גם לגבי נפגעי תאונות עבודה מבוטחי  2.3

ם יש צורך באחד מהאביזרים שבמכרז , מכבי, אשר מכבי תאשר לספק להם אביזרים. בא

 הרי שנפגעי תאונות עבודה ירכשו אותו במתקן מכבי או במתקן חיצוני.

 

 הזוכה לעניין מתן השירותוהצהרות התחייבויות  .3

 הזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו סוכן מורשה של כל אחת מחברה/ות הבאות:  3.1

                                                                                                                            . 

הזוכה מתחייב, כי אם יפסיק לייצג את היצרן/ים או להיות מורשה על ידו או אם  3.2

הייצוג/אישור יישלל ממנו, מכל סיבה שהיא, יודיע הזוכה למכבי מיד כשייוודע לו על כך. 

ת להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה, והזוכה מתחייב לשתף במקרה זה, תהא מכבי רשאי

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



הזוכה מצהיר, כי בהיותו הסוכן המורשה של היצרן/ים, יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו  3.3

מילוי לצורך  ריםלהשיג, בזמנים ובמועדים המפורטים בהסכם זה, מלאי מתאים של האביז

 התחייבויותיו לפי הסכם זה.

מצהיר, כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים והידע הדרושים לאספקת השרות,  זוכהה 3.4

פי כל -הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה, וכי בידו כל האישורים וההיתרים, הנדרשים על

 דין, ליבוא המוצרים נשוא הסכם זה ולמתן השירות בגינם.

ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה הזוכה מתחייב  3.5

 בטוחות, בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

שירות עבורם, ההאביזרים ואת לספק למכבי את  , בכל תקופת ההתקשרות,הזוכה מתחייב 3.6

ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים ולוחות ובהצעה,  מפרטבהתאם למפורט בהסכם זה וב

הזוכה מתחייב להמשיך לספק את . צעת המחירבהסכם זה ובמסמכי ה הזמנים כנדרש

 , גם אם המוצר ישודרג במהלך התקופה.הצעת המחירהאביזרים במחיר הזכיה ב

 הזוכה ידאג לקיום מלאים מתאימים לשרות מבוטחי מכבי.   3.7

 כל האביזרים ינוהלו בירפ"א. 3.8

או לא אושר  צעת המחירבטופס בקשה להלא יוצע למבוטחי מכבי אביזר אשר לא הוצע  3.9

 להכללה על ידי מכבי ואשר לא סוכם עם מכבי בכתב על הכללתו.

 ימי עבודה. שלושההזוכה יספק כל הזמנה תוך  3.10

הספק יחליף כל אביזר שמוחזר אליו כשהוא אריזתו המקורית וללא כל פגם, בכפוף להצגת  3.11

 קבלה.

 דעת הזכייה של מכבי אליו.באחריות המציע קיום קוד ירפ"א לכל אביזר תוך שבועיים מהו 3.12

 

מהווה הפרה ינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, ה

 יסודית של ההסכם.

 

 תנאי תשלום .4

 יום.  66התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף + 4.1

פי -מכבי תשלם לזוכה בגין אספקה למתקניה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל 4.2

ידי נציג מכבי, -מכפלת התעריף ליחידה בכמות היחידה שניתנה בפועל ושאושרה על

 ידי מכבי לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק )להלן:-בתוספת מע"מ כדין, שתשולם על

 "התמורה"(. דמי ההשתתפות העצמית של זכאי השב"ן יחושבו וייגבו במהלך הניפוק.

ידי מכבי, רשאים לרכוש האביזרים בתנאי מכבי. ו על רמתקנים חיצוניים, אשר יבח

 התמורה במקרה זה תשולם ישירות על ידי המתקן לספק, ללא אחריות של מכבי.

. מכבי פארם תעודות משלוח בגין אספקת המוצרים יועברו באופן שוטף לבתי המרקחת 4.3

בי.  בסוף כל חודש יוציא הספק חשבונית מרכזת וקובץ נלווה במבנה שיוגדר על ידי מכ

 בחודש. 30לספקים שצפוי להיות איתם מספר חשבונית העולה על 

 על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג התעודה/ חשבונית. 4.4



בוריים )אכיפת ניהול חשבונות( יאישור עפ"י חוק עסקאות גופים צהספק יציג בפני מכבי  4.5

 או מע"מקודת מס הכנסה וחוק המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פ 1976 – תשל"ו

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

 בהתאם לחוק. למע"מ ועסקאותי

 
 יםאספקת המוצר .5

הזוכה יספק את אביזרים ישירות למתקני מכבי ו/או למתקנים חיצוניים שאינם מופעלים  5.1

כקבוע  שני ימי עבודה,תוך לכל היותר ן סדיר ושוטף, באופ ידי מכבי בכל רחבי הארץ-על

הזוכה יספק את האביזרים על סמך הזמנה בכתב/פקס/מייל ממתקני מכבי  .בהסכם זה

 ידי מכבי. -ו/או ממתקנים חיצוניים שאינם מופעלים על

 אין התנית כמות להזמנה. 5.2

 ה.)שלושה( ימי עבודה ממועד קבלת ההזמנ 3אספקת האביזרים תבוצע בתוך  5.3

לכל אביזר זוכה יצורף )לאחר הזכייה( דף המכיל הוראות שימוש בעברית, ערבית, רוסית  5.4

ואנגלית, פרטי יצרן ויבואן, מק"ט, גודל וצד )אם רלוונטי(, הוראות כביסה ואחריות 

 מפורטת.

לרבות  שטחי  ,השרות ינתן ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל 5.5

 .יו"ש ורמת הגולן

   לבית המרקחת. אספקהו הובלהעלויות כולל  הנקוב במחירון המחיר 5.6

מיום הקמת ההזמנה, תבוטל ההזמנה  10במידה והספק לא יספק את המוצרים תוך  5.7

אוטומטית במערכות מכבי. אם יספק את ההזמנה לאחר פרק זמן זה לא תבוצע קבלת 

 את מכבי בגין הזמנה זו. טובין במכבי והספק לא יחייב

חי המוצרים למכבי יהיו בהתאם לשעות הפעילות של כל אתר, וימסרו לכל אתר משלו 5.8

 .במכבימזמין בלבד ולא יושארו בכל מקום אחר, ולרבות יחידות אחרות 

תקף  אמ"ר אישור למכבי ימציא הספקתוקף של הסכם זה, תוך שלושה חודשים מתחילת  5.9

 .לשיווק המוצרהבריאות  ממשרד

לגבי רישום המוצר / התלייתו /  יללא דיחוי אודות כל שינו מתחייב להודיע למכבי הספק 5.10

 . לו שתימסרנה וככל אם, לו שתימסרנה כפי להוראותיה בהתאם ולפעולפקיעתו / ביטולו, 

 את ותזכה הספק מצד יסודית כהפרה תיחשב זה סעיף מהוראות איזו הפרת כי, מובהר 5.11

  .זה הסכם של המיידי בביטולו מכבי

ועל עמידתן  יםשל המוצרהוראות השימוש ו ותשל האריז לתקינותן בלעדיהספק אחראי  5.12

 1981-"אהתשמבהוראות הדינים השונים, לרבות )אך מבלי לגרוע( חוק הגנת הצרכן, 

 .1981-"אתשמההרוקחים ]נוסח חדש[,  פקודתו

 .EAN13מוצרים המנופקים בבית המרקחת יהיו בעלי ברקוד מסוג ה 5.13

 .גם בשעת חרום הספק מתחייב להמשיך לספק שרות 5.14

כי ידוע לו שלאור היותה קופת חולים המספקת שירותי , ידי הספק-מובהר ומוצהר על 5.15

כהגדרתו בחוק שירות ", מפעל חיוני"הרי שבזמן חירום מכבי תחשב , בריאות לקהילה

ולפיכך הוא מתחייב להמשיך ולספק את התכשירים , 1967-, התשכ"זרוםיח-עבודה בשעת



אלא מסיבות שאינן תלויות בספק ואשר מונעות  ,חירום כאמור לפי הסכם זה גם בזמן

 .בפועל מהספק את אספקת המוצר/שירות

 

   הפצת המוצר .6

"(.  שינוי מפיץ המפיץ______ )להלן: "____הפצת המוצר תעשה באמצעות חברת ___ 6.1

 יום מראש בכתב. 30של  מוקדמת למכבי בהודעהע"י הספק יעשה 

להסכם.  בנספח א'המוצרים, ע"פ המחירים הנקובים  מכבי תשלם למפיץ בגין אספקת 6.2

לזכות את המפיץ בגין הפער, אם קיים, שבין מחירי המוצרים בהסכם  מתחייב ספקה

 .מחירי המפיץ בחשבוניות שיוגשו למכבי להסכם, לבין בנספח א'כמפורט 

הסכם זה מתייחס לאספקת/רכישת המוצרים המפורטים בנספח א' להסכם, למבוטחי  6.3

)להלן: "מכבי פארם"(, כולל בית מרקחת מכבי  מכביהן באמצעות בתי המרקחת של  מכבי,

 .פארם אילת )רכישות באמצעות חברת בית בלב בע"מ(

 

 ותמיכה מקצועית הדרכה .7

ידי -הזוכה ידריך את עובדי מכבי ואת העובדים במתקנים חיצוניים שאינם מופעלים על 7.1

החלופות הבאות  2-כה תבוצע באחת ממכבי על מדידה והתאמה של האביזרים. ההדר

 עליהם מכבי תחליט:

 במס' מועדים, באתר שיסוכם בכל מחוז, כפי שיתואם בין מכבי לספק הזוכה. 7.1.1

 ידי מכבי.-ההדרכה תינתן בכל אתר אשר יאושר על 7.1.2

שבועות מיום חתימת  4סבב ההדרכה יתבצע בתוך שבועיים עד  -בשתי האפשרויות שלעיל  7.2

 דשים, יתבצע רענון בתיאום עם כל מחוז ובהתאם לצרכי מכבי.חו 6-3-ההסכם. אחת ל

הזוכה יספק תמיכה מקצועית שוטפת עבור המדידה וההתאמה של האביזרים, לפי הצורך  7.3

 או לפי פניה של מכבי.

 

 ניהול מלאי  .8

 וללא מיידי באופן, במוצר/ים הצפוי מחסור כל על מכבי של הרכש למחלקת דווחהספק י 8.1

 . דיחוי כל

. הספק B2B –סרים במסגרת מערכת ה פק כי בכוונת מכבי להקים פורטל חסידוע ל 8.2

מתחייב כי הוא והמפיץ מטעמו ישתמשו בפורטל הנדון לכשיוקם על מנת לדווח למכבי על 

 חוסר הקיים ו/או צפוי להיות קיים בגין מוצר לרבות צפי לו"ז לחזרתו.

לשיפור התקשורת  B2Bערכת ידוע לספק כי מכבי בוחנת את האפשרות להרחבת פעילות מ 8.3

 מול הספק, והספק מתחייב כי הוא והמפיץ מטעמו ישתמשו במערכת זו ככל שיידרשו. 

המוצר/ים מספק חלופי  את במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש 8.4

 שפה את מכבי בגין פערי העלויות, אם יהיו.ההסכם י ספקכראות עיניה, ו

 

 אחריות ושרות .9



ייב לתקופת אחריות לאביזרים שיסופקו על ידו כמפורט בהצעתו. תקופת מתחהזוכה 

 האחריות תחל ממועד המכירה.

 

 החלפה והחזרת  מוצרים .10

אשר  הספק יחליף באופן מיידי וללא תוספת תשלום כל אריזה פגומה ו/או מוצר תקול  10.1

 תוחזר על ידי מכבי.

ימים  3של מוצר/ים יבצע זאת הספק על חשבונו, בתוך  recallהיה ויידרש הליך של  10.2

בגין  ידי החוק או בדרישות משרד הבריאות.-ממתקני מכבי, אלא אם כן יוגדר אחרת על

לפי ערך הזמנת ההחזרה שהוקמה )לפי שער הזמנת זיכוי ישלח הספק  ,סחורה שתוחזר

 החזרה (.

ל דעתה. הספק ידאג לאסוף למכבי שמורה הזכות להחזיר מוצרים לספק, בהתאם לשיקו 10.3

 .את המוצרים תוך שבוע מקבלת הזמנת ההחזרה, ולהוציא זיכוי בהתאם

 החזרות שוטפות  10.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משך כל תקופת ההסכם, החזרת מוצר/ים לספק באופן שוטף  10.5

ממלאי מכבי, לפי נוהל  B2B(, תבוצע באמצעות מערכת 9.2, 9.1)שלא נכנסת בגדר סעיפים 

 זרות הנהוג במכבי באותה עת.ההח

 

 הדרכה ושרות לקוחות: .11

הספק יעמיד לרשות מבוטחי מכבי מענה טלפוני מקצועי לצורך הדרכה ופתרון בעיות של  11.1

  מבוטחי מכבי.

 -ובערבי חג וימי ו' 08:00-17:00המענה שמספרו ___________יינתן בימי חול בין השעות  11.2

 המענה יופיע על גבי אריזות המוצר. .  מספר הטלפון של08:00-13:00בין השעות 

 

 קנין רוחני זכויות .12

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה חוקית  הספק 12.1

או אחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את המוצרים למכבי וכי אין באספקת המוצרים 

 ו.גוף לרבות אדם אחר כלשה משום הפרת פטנט ו/או פגיעה כלשהי בזכויות של חברה ו/או

 ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי במוצרים,-היה ותתבע מכבי על 12.2

כתוצאה מתביעה לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה  הספקמתחייב 

 שכזו.

 

 מועסקי הספק .13

מכבי ייחשבו ל ריםהמוצהספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  13.1

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

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

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.



 נזק או ,גופני נזק ,מוות ו בגיןמטעמ שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה 13.2

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

 אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי.

, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע מכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה 13.3

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

  זה.

 

 אנשי קשר .14

 .הספקעם  להיות איש הקשר הישיר  ___________מכבי ממנה בזאת את  __

 מכבי.עם  להיות איש הקשר הישיר  _______הספק ממנה בזאת את  _____

 שם: ___________________  טלפון:_________________________
 :_______________________    EMAIL_______  סלולרי:__________

 

 העדר אפליה .15

לי אהחברה מודעת לכך שמכבי מפעילה תוכנית ממוחשבת שמטרתה לעודד שימוש רציונ

 איננה רואה בכך אפליה למוצריה. , והיאמוצריםב

 

 הסבת הסכם .16

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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 אחריות וביטוח  .17

לרבות נזק שיגרום הוא ו/או מי , הספק יהא אחראי לנזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא 17.1

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

תוך כדי ו/או בקשר עם מתן השירותים ו/או מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו, שנגרם 

 הסכם זה. 

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או  17.2

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

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

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

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

 הוצאה ו/או תביעה כאמור

ממועד תחילת , /או על פי כל דיןזה ו הסכםעל פי ומהתחייבות הספק בלי לגרוע מאחריות מ 17.3

לערוך ולקיים הספק המוקדם, מתחייב  לפי, או ממועד תחילת מתן השירותיםהסכם זה 

 הבאיםאת הביטוחים  ,בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראלו, על חשבונ

ביטוח חבות המוצר, להחזיק ולעניין  ההסכםפי -עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת 

 טוח לעוד שלוש שנים מתום ההתקשרות: בבי



 
ו/או  וכלפי המועסקים על יד ספקה חבות את המבטח - מעבידים חבות ביטוח .א

, על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים ומטעמ
/או נזק נפשי לכל עובד ו, בגין מוות ו/או נזק גוף 1980 -פגומים, התש"ם 
, בגבול אחריות השירותים מתןו מחלה תוך כדי ו/או עקב /אוכתוצאה מתאונה 

 20,000,000 -)ששה  מיליון  שקלים חדשים( לנפגע, למקרה  ו  ₪ 6,000,000 של
ביטוח. הביטוח כאמור ה( בסה"כ לכל תקופת חדשים שקלים מיליון עשרים)  ₪

אינו כפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, עבודות בגובה ובעומק, קבלנים, 
בלני משנה ועובדיהם, פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח ק

 החשב למעבידתבמידה ו הו/או הבאים מטעמ מכביכאמור הורחב לשפות את 
 .ספקהעובדי מ מישל 

 את המבטחביטוח אחריות כלפי צד שלישי  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב
ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או  /או אובדןו, על פי דין, בגין כל פגיעה ספקה חבות

לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות למכבי ו/או מי מטעמה בקשר עם 
 שקלים מיליון)  ₪ 1,000,000 שלו/או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות 

ביטוח. הביטוח כאמור אינו כפוף לכל ה( לאירוע ובסה"כ לתקופת חדשים
, מכשירי הרמה, בהלההלה, התפוצצות, הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, ב

פריקה וטעינה, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, מתקנים סניטריים 
פגומים, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, וכן 

 מכביאת  לשפותתביעות מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח כאמור הורחב 
ו/או מי מטעמו, וכל זאת בכפוף  ספקהמחדלי למעשי ו/או  הבגין אחריות

לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 
 .מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ייחשב כרכוש צד ג'

עפ"י דין בגין נזק גוף ו/או  הספקכיסוי אחריותו של  -" מוצר"חבות  ביטוח .ג
מוצר המיוצר, מטופל, משווק,  רכוש, לרבות נזק גרר, בקשר עם ו/או עקב

"( בגבול אחריות של המוצריםו/או הבאים מטעמו )להלן: " הספקמסופק ע"י 
מיליון שקלים חדשים( לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח. שני ) ₪ 2,000,000

הביטוח כאמור מורחב לשפות את מכבי בשל אחריותה למעשי ו/או מחדלי 
ם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליה הספק

ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח 
כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בביטוח המפורט לעיל 

בקשר  הספקהפוליסה תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות 
ת החלה בטרם נחתם ההסכם, אך לא עם השירותים שבנדון, גם אם פעילות זא

לפני ___________. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה 
כלשהי, מוסכם כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע  6
דעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הו

 ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. 
 

מובהר כי סכומי הביטוח הנקובים בפוליסות  הביטוחים  המבוקשות  לעיל הינם  בש"ח  17.4

וניתן להמירם בדולר ארה"ב בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער 

 עריכת החוזה. הידוע ביום

/או לגרוע בצורה וכדי לצמצם  הספקבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים על ידי  17.5

 הביטוחים בעריכת יהיה, ולא זה להסכם/או אחריותו בהתאם ו יוותויכל שהיא מהתחייב

ו/או מי מטעמה בגין כל נזק  מכביו/או לפצות את  לשפות ומחובת הספק את לשחרר כדי

 ו על פי הסכם זה. אחראי ל שהוא

 מינימום דרישת בבחינת הינה לעילבזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט  מוסכם 17.6

מצהיר ומאשר  ספקשאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. ה הספק על המוטלת

בזאת, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה בכל הקשור 

ריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי לגבולות האח

 שהוצא על ידו.



כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי מטעמה,  ומצהיר כי לא תהיה ל הספק 17.7

הספק  ידיו/או רכוש שיובא על  ובגין כל נזק שייגרם לרכוש בבעלות הספק ו/או באחריות

בקשר ו/או  וו/או למי מטעמ ספקו/או נזק אובדן תוצאתי שייגרם ל כבילמ וו/או מי מטעמ

הספק ביטוח רכוש ו/או אובדן תוצאתי ובין אם  ךבמסגרת מתן השירותים וזאת בין אם ער

מכל אחריות לנזק כאמור למעט לגבי אדם  הו/או מי מטעמ מכביא פוטר את ולאו, וכי ה

טוחים כאמור בסעיף זה הספק מתחייב כי ערוך הספק ביישגרם לנזק בזדון. במקרה בו 

ו/או מי  מכביהביטוחים יכללו סעיף מפורש על פיו המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי 

   ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  המטעמ

 מתחייב, דין פי על או/ו זה הסכם פי על הספק התחייבויות או/ו מאחריות לגרוע מבלי 17.8

 נשוא, השירותים מתן עם בקשר או/ו במסגרת משנה קבלני עם בהתקשרותו יכ, הספק

 יתחייבו המשנה קבלני לפיו סעיף ההתקשרות בהסכמי לכלול אחראי יהא הוא, זה הסכם

 ואופי העניין לפי, חלקם או/ו זה בהסכם המפורטים הביטוחים את ולקיים לערוך

 עם התקשרותם תקופת כל למשך וזאת, זה בהסכם כמפורט תנאיהם כל על, ההתקשרות

 לכלול הספק רשאי, לחלופין. זה בהסכם המוגדר פי על יותר מאוחרת לתקופה או הספק

 באישור כמפורט ידו על הנערכים הביטוחים במסגרת המבוטח בשם המשנה קבלני את

 או/ו מהתחייבויות לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין, ספק הסר למען. הספק ביטוחי עריכת

 .דין פי על/או ו ההסכם פי על הספק תאחריו

לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט או  הספק פוליסות נוסחי כי, במפורש בזאת מוסכם 17.9

 כל נוסח מקביל לו.

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

 פרסום, שמירת סודיות  .18

ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור  18.1

בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב 

 ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר סיומה.

ק לחו 118הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  18.2

 .1977-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה,  18.3

 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות 18.4

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל מידע  18.4.1

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

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

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

המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל למנוע כל פרסום ו/או גילוי של  18.4.2

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



לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק  18.4.3

קים , נותני שירותים והמועסספקהמורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי ה ספקלעובדי ה

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

 ספק)בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות ה ספקלשמירת סודיות כלפי ה

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

יהא אחראי כלפי מכבי  ספקהר בזאת, למען הסר ספק, כי הידי מכבי(. מוב-שיומצא על

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

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 18.4.4

או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם ההתקשרות הספק ו/מידע שהיה בידי  18.4.4.1

 לשמירת סודיות;בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות 

 מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; 18.4.4.2

 .ספקמידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של ה 18.4.4.3

 ספקפי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד שה-פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על 18.4.4.4

 אמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כ

לא יהא  ספקכי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי ה 18.4.5

 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו  18.4.6

ת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, התחייבות מפורשת או משתמע

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

מודע לכך שהמידע הינו  ספקוהפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי ה

 חלק מנכסיה של מכבי.

חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות  כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את 18.4.7

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

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

 טי נוסף., וכל דין רלבנ1996-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1981-התשמ"א

 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
מטעמו שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או חיסול עסקים באופן אחר, 

 )שלושים( יום. 30תוך והליכים אלו לא בוטלו 

 הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית: 19.3

 לבטל את ההסכם לאלתר; או 19.3.1.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  19.3.1.2
)שלושה( ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה  3ההתחייבות תוך 

ו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למלא אחר הוראות מכבי, וכמ
 הקיום כאמור.-למכבי כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי

לעיל, ישלם הזוכה למכבי  16.3ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  19.4
)חמישים אלף ש"ח(, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או  ₪ 50,000פיצויים מוסכמים בסך 

למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח  שייגרמו



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.

ם הפרה לעיל ו/או הפר הזוכה את ההסכ 16.3.2לא 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 שנדרש על ידי מכבי, לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית 

ידי מתן הודעה על כך בכתב, -קיומו, וזאת על-פרתו או אילבטל את ההסכם מחמת ה
)חמישים אלף ש"ח(,  ₪ 50,000והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך 

וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור 
 ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. 

ו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל אין באמור בפסקה ז
 סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

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

 מלטעון להיפוכו של דבר.הזוכה יהיה מנוע 

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

 

 איסור הסבת ההסכם .20

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

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

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

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

 . 1968-עניין" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-בו כהגדרתו של "בעל

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. 20.5

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

 

 זכות קיזוז .21

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

 שיגיע לזוכה ממכבי.

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

 

 העדר בלעדיות .22

ידי -תנה לו עלהזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שני
מכבי לספק את השירות אינה הרשאה בלעדית, וכי מכבי תהא רשאית, 
בכל עת, להתיר גם לאחרים להפעיל 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

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

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

 

 סמכות שיפוט .24

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או  ת והבלעדיתהייחודיסמכות השיפוט 
קשורים להסכם ו/או למכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום ה

 . יפו -אביב-בתלמושבו 

 

 שונות .25

ימת תוך שלושה חודשים מיום חתהספק מצהיר כי לנשוא ההסכם אישור אמ"ר תקף  25.1

יהיו ותקופות ההארכה  באם  ב לקיומו משך כל תקופת ההסכםיוכי הוא מתחיההסכם, 

 ולאורך כל תקופת השימוש בציוד.

, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  25.2

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

 שיגיע לזוכה ממכבי.

יים במסגרת מתן השירותים הסיכונים הייחודת כל עובדיו לגבי באחריות הספק להדריך א 25.3

 .על ידם לפני תחילת מתן השרות על ידם ומעת לעת במהלך עבודתם

הזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את  25.4

 השירות אינה בלעדית.

יים בע"מ, : אסותא מרכזיים רפואלרבות, אך לא רקלכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי,  25.5

בע"מ, אחזקות  מכבימכבי טבעי, ו יקרן מכבעמותת , בע"מ , מכבידנטבית בלב בע"מ

על פי  את המוצרים מהספקשמורה הזכות לרכוש  אתה מכבי יזמות וכד', מכבי מגןאגודת 

 בהסכם זה.ההסכם הקבועים תנאי , ושאר המחירים

מכבי על רצונה בכך ולכל , תוך חודש מהודעת B2Bלדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי   25.6

 המסרים שמכבי תחליט להפעיל, זאת מול החברה אשר עובדת עם מכבי ובמימון הספק.

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים  25.7

, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי לא תהיה להם כל הספקשהיו פתוחים בין מכבי לבין 

ה לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם זה. מוסכם כי היתרה של טענה או דריש

מכבי בספרי החברה עבור שירותים וטובין שסופקו על ידה למכבי במישרין ובעקיפין עד 

 .₪ 0תאריך  ______ עומדת על 

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  25.8

פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו ידי צד למשנהו על 

 .בעת המסירה בפועל -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  3נשלחה תוך 

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



       רח'  -                                                  הספק
 

 האלקטרוני של הצדדים:כתובות הדואר  1.1

 מכבי: ______________________________________ 1.1.1

 הספק: _____________________________________ 1.1.2

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 
 

 

                   _______________                                             _______________ 

   הספק                    מכבי שרותי בריאות                                                       

   שם מלא של החותם:       
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