
 6/1/2016 תאריך: 

 –מכבי שירותי בריאות  -

 

 "(השובר"-)להלןבפארק אטרקציות  ליום כיף למשפחות מכביבקשה להצעת מחיר 

     כללי .1

בפארק ליום כיף למשפחות מכבי "מכבי"( מעונינת לקבל הצעות  -מכבי שירותי בריאות )להלן  1.1

 , כמפורט בבקשה. באיזור המרכזאטרקציות 

מח'  גלית שפרולשלוח אל  )נספח א'(  על גבי טופס ההצעה המצורףאת ההצעות יש למלא  1.2

 sheffer_ga@mac.org.il :לדוא"ל  ,רווחת עובדים

 . 25.1.2016 מועד הגשת ההצעות : 1.3

 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  1.4

ימים מקבלת הודעה על  7תוך  על ההסכם המצורף לבקשה יחתוםתתקשר מכבי,  ועמ ספק 1.5

פרד מהסכם נ.  מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי ורצונה של מכבי להתקשר עמ

 ההתקשרות שייחתם.

 המפרט המבוקש  .2

 כללי: 2.1

כמו כן, איש במחזור.  3,000-4,500של  בעד שני מחזורים יום הכיף יתקיים  2.1.1

 .נאיםאותם התיוצעו  המעוניינות בכך לחברות הבנות של מכבי

 יום הכיף יהיה סגור עבור עובדי מכבי ומשפחותיהם בלבד. 2.1.2

 ימים הסגוריםשאינם הבימים נפרדים לציבור החרדי  לפארק כניסהאפשרות  ינתןת 2.1.3

 .עבור מכבי

הכרטיסים לאירוע יימכרו לעובדי מכבי באמצעות אתר ההטבות המתוחזק ע"י  2.1.4

ICMEGA 

  :אפשריים תקשרותה ימועד 2.1.1

 . 15:00-22:30 שעות:ב 15-25/8/2016, 10-24/7/2016

 עדיפות לימי חמישי של השבוע.

 מדדים לבחינת איכות ההצעות יכללו בין היתר: 2.1.2

 בארגונים גדוליםהיקף ניסיון רחב  2.1.2.1

 איכות המקום 2.1.2.2

 גודל המקום 2.1.2.3



 התאמה לטווח רחב של גילאים 2.1.2.4

 מתקנים/אטרקציותמגוון  2.1.2.5

 : דרישות מקדימות 2.2

ניהול פארק בתחום שנים  5הספק המציע יהיה בעל ניסיון של  2.2.1

 שעשועים/אטרקציות

 :אומדן כמויות 2.3

משתתפים לכל יום  3000- 4500-)כ מחזורים 2משתתפים ב  9,000 -כ 2.3.1

 פעילות(

כבי מרכישות הנתונים הידועים למהאומדן הינו הערכה בלבד ומבוסס על  2.3.2

. מכבי אינה מחוייבת לכמות , ללא חברות הבנות שתצטרפנה השנהעברב

 לשהיא.האומדן או לכמות כ

 :תמורהה .3

 מיום הוצאת החשבונית. 66שוטף + -תנאי תשלום 3.1

 ימים. 45 -תוקף ההצעה 3.2

 

 

 

 טופס הצעת מחיר -נספח א' 

 

 

 עלות למשתתף ללא מע"מ סוג אטרקציות שם הפארק

   



 

 תאריך : ________

  הסכם

 

 

 -הלן ( לבין ____________ח.פ. __________ )ל"מכבי" -בין מכבי שרותי בריאות )להלן 

 .למשפחות מכבי בפארק אטרקציות עבור ימי כיף סגורים  ("הספק"

  

 תקופת ההסכם .1

__________________)להלן  בימים ובתאריכים הבאים: הסכם זה יעמוד בתוקף  .1.1

 (."תקופת ההסכם" -

 תמורה .2

 עלות למשתתף _____________ לא כולל מע"מ. .2.1

 תנאי תשלום .3

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

בוריים )אכיפת ניהול יהספק יציג בפני מכבי אישור עפ"י חוק עסקאות גופים צ .3.2

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה  1976 –חשבונות( תשל"ו 

וחוק מע"מ או פטור מניהול זה, על כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו 

 על עסקאותיו למע"מ בהתאם לחוק.וכן נוהג לדווח 

 זכויות קנין רוחני .4

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה חוקית או  הספק .4.1

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

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

 כלשהו. 

ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי במוצרים, -היה ותתבע מכבי על .4.2

לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה כתוצאה         הספקמתחייב 

 מתביעה שכזו.

 

 מועסקי הספק .5

פקת המוצרים למכבי     הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אס .5.1

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

במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו באופן בלעדי, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול 

 האחריות לגבי  תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

 נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא הספק .5.2

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

 אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי.



מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם  הספק .5.3

י המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר יקבע על ידי רשות מוסמכת, כ

 בהוראות פרק זה.

 אנשי קשר .6

 להיות איש הקשר הישיר עם  הספק. גלית שפר מכבי ממנה בזאת את  .6.1

 הספק ממנה בזאת את  ____________ להיות איש הקשר הישיר עם  מכבי. .6.2

 הסבת הסכם .7

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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 אחריות וביטוח .8

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה הספק יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה  .8.1

ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזק תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, 

או ללקוחותיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו שיגרמו למכבי ו/או לעובדיה/

" או השירותיםעקב ו/או בקשר עם מתן שירותי ___________________ )להלן:"

 "( ו/או במסגרתם, כמפורט ומוגדר בהסכם זה.המוצרים"

   

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק  .8.2

ו אובדן ו/או הפסד ו/או תשלום שייגרמו למכבי, לרבות הוצאות ושכ"ט ו/או הוצאה ו/א

עו"ד בגין תביעה שתוגש נגד מכבי, כתוצאה מאירוע, שהינו באחריות הספק, על פי 

ההסכם ו/או על פי כל דין, והכל מבלי לגרוע מזכויות מכבי על פי הסכם זה ו/או על פי 

תנה לספק הזדמנות להתגונן בפני כל כל דין לכל תרופה ו/או סעד אחרים ובלבד שני

 דרישה ו/או הוצאה ו/או תביעה כאמור.

 

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ממועד  .8.3

תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הספק 

לעריכת ביטוחים בישראל,  לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק

להסכם  כנספח ב'את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן 

"(, וזאת למשך הביטוחים" ו/או "ביטוחי הספקומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן "

 כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו.

בש"ח וניתן להמירם לסכומים  מובהר כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם

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

 ביום עריכת החוזה.

 

יום  14 -ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי מתחייב הספק להמציא למכבי, לא יאוחר מ .8.4

לפני מועד תחילת מתן השירותים על פי הסכם זה אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק 

", כשהוא חתום כדין על ידי ור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחיםכאמ

המבטח. הספק מצהיר, כי 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 של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

 

ק יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק, לרבות ביטוחי הספ .8.5

אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו 

 בזכויותיה של מכבי לקבלת שיפוי. 



 

הספק מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן  .8.6

הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו השירותים נשוא חוזה זה 

קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בנספח זה, על כל 

תנאיהם כמפורט בנספח זה, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק או 

לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח זה. לחלופין, רשאי הספק לכלול את 

 משנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. קבלני ה
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או  .8.7

תביעה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק 

ת לנזק כאמור. פטור זה לרכושו  והוא פוטר את המזמין ו/או מי מטעמו מכל אחריו

לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הספק מתחייב כי ככל שערך ביטוח רכוש 

)לרבות נזק תוצאתי(  תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי המזמין ומי 

מטעמו )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון( והספק מתחייב לפעול למיצוי 

 י הפוליסות.זכויותיו על פ

 
 סודיות .9

הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות את ההסכם ולא להעביר את ההסכם ו/או תוכנו  14.1

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

 שהיא.

 שונות .10

, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  .10.1

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

 שיגיע לספק ממכבי.

באחריות הספק להדריך את כל עובדיו לגבי הסיכונים הייחודיים במסגרת מתן  .10.2

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

אך לא רק: אסותא מרכזיים רפואיים לכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי, לרבות,  .10.3

קאר -בע"מ, בית בלב בע"מ, מכבידנט בע"מ, עמותת קרן מכבי ומכבי טבעי, מכבי

בע"מ,  מכבי אחזקות בע"מ, אגודת מכבי מגן, מכבי יזמות וכד' תהא שמורה הזכות 

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

 זה. 

 
מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים הצדדים  .10.4

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

טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם זה. מוסכם כי היתרה 

ו על ידה למכבי במישרין של מכבי בספרי החברה עבור שירותים וטובין שסופק

 ₪. 0עומדת על  31/12/2013 ובעקיפין עד תאריך 

כתובות הצדדים הן כמפורט להלן. כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום  .10.5

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



בעת המסירה  -סרה ביד ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמ 3אליו נשלחה תוך 

 בפועל.

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

      רח'  -                              הספק

 
 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: .10.6

        מכבי: 15.2.1

        הספק: 15.2.2

                 

                           _______________                 ______________ 

 הספק     מכבי שרותי בריאות                                                          

    שם מלא של החותם:      



 אישור עריכת ביטוחי הספק -  'בנספח 

     
 _תאריך:___________ 

 לכבוד
 ידים שלוביםו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאג מכבי שירותי בריאות

 "(מכבי" )להלן ביחד ולחוד:
 27רח' המרד 

 תל אביב
 

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

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

"( וזאת ההסכם" -" והשירותיםם בהסכם שנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: "ע בקשר
תקופת __ )להלן: "__________ ומסתיימת ביום _________לתקופה המתחילה ביום __

 "(.הביטוח
ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת  -ביטוח חבות מעבידים .1

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

לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב ₪  20,000,000לאירוע ובסה"כ  ₪  6,000,000אחריות של  
 ה ומנהלי במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הספק.לשפות את מכבי עובדי

 __________________פוליסה מספר 

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

מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול 
לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הפוליסה תורחב לשפות את מכבי ₪   40,000,000אחריות של 

חריות צולבת, לפיו בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף א
ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו 

 כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש מכבי באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק.

 __________________פוליסה מספר 

 כללי 

ם הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח הספק לבדו אחראי לתשלו .3
 המפורטות לעיל. 

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו/או  .4
 מי מטעמה וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי מטעמה.

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

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

 

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(


