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1. 0Bכללי 

1.1. 22Bמוצרי המסוגל לספק אחד עם ספק  להתקשרמעונינת  ,)"מכבי" :כבי שירותי בריאות (להלןמ

 נספח א'.  קבוצות, כהגדרתן במפרט, 3-כביסה, על פי חלוקה ל  טקסטיל ושירותי
 -. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בחודשים 24ההתקשרות היא לתקופה של   .1.2

בתיאום  בים עם מכביימיט) 2( או ,זהים) 1(בתנאים  כל אחת ; חודשים 24 בנות תונוספ ותתקופ 2

 עם הספק.
1.3. 24B מפרטכמפורט בהזוכה יספק ביגוד חדש מקבוצה א' כל שהיא כאמור, באם מכבי תממש אופציה 

 בד (או משופר) ובדגם שתגדיר מכבי.באותו מפרט  נספח א',
1.4. 25B שייכת לספק; -ללא עלות ; קבוצה ב' לרשות מכבי וריעבקשרות הביגוד מקבוצה א' תההבתום 

  בבעלות מכבי. -קבוצה ג'
1.5. 26B לרוכש דוגמאות פריטי קבוצה א'. הדוגמאות יושבו עם  תשאיל מכבי המכרז מסמכי עם רכישת

  הגשת ההצעה.
1.6. 27B.מכבי  מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא 

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על
1.7. 28Bה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכ  

 , אם ירצו בכך.להלן
1.8. 29Bלאספקת השירותים באמצעות ארון ממוחשב  אחרשומרת לעצמה הזכות להתקשר עם ספק  מכבי

יפחת בכמות  זה, במכרז  הזוכההפעילות מול הספק  נתחעבור המעבדה המרכזית. במקרה כאמור 

יובהר כי לא יהיה בהפחתה כאמור  ולספק לא יהיו טענות בגין כך. ,חלוקים 1500-כ שלמשוערת 

  כדי למנוע מהספק הזוכה להשתתף בהליך הרכש כאמור.

 

1.9. 30Bהגדרות 
 

 

31B בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות

 שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 116/2013רגיל מספר  פומבי מכרז – "המכרז"

 מכבי שירותי בריאות".קבוצת " – "מכבי"

 ,מכבי טבעי -קרן מכבי (ע"ר)בית בלב בע"מ, אסותא מרכזים רפואיים בע"מ,  – "הגופים הנוספים"

  פי שיקול דעתם של הגופים. -הכל עלמכבי דנט, 

 

32B למסמכי המכרז. נספח ב' - ההתקשרותהגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם  
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2. 1Bמנהלה 
2.1. 33Bרכישת מסמכי המכרז 

34Bבתמורה לתשלום 2.5.13ועד ליום  25.4.13החל מיום , המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש 

שלא יוחזר), את מסמכי ש"ח (  1,500  שלבאמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, 

, ענת מנדלגב' , אצל 14אביב, קומה -, תל27המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 

  . 10:00-14:00 בין השעות ,ה'-בימים א' או כל מי שימונה במקומה לצורך זה, 

2.2. 35Bבירורים ופניות 

2.2.1. 84Bנציגת .ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז 

ועדת  רכזת, ענת מנדלמכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' 

 המכרזים.

2.2.2. 85Bאך ורק בקובץ וזאת  19.5.13 הפניות תעשנה עד ליוםWord  בנוסח ובמבנה המצ"ב

על המציע . mandel_an@mac.org.il: דואר אלקטרוניבאמצעות , י"אכנספח 

 .03-5143643מס':  בטלפון פנייתומוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת 

2.2.3. 86B תענינה.לא  2.2.2 פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף 

2.2.4. 87B שלחנה יתכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את

 לרבות מספר טלפון. ,, וכן פרטי נציג הקשרהתשובות ממכבי

2.2.5. 88Bדואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על  

 .4.6.13 עד ליום

2.3. 36Bאופן ומועד הגשת ההצעות 

2.3.1. 89Bבאמצעות  יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא ההצעה את 

, 116/2013מספר  פומבי רגילמכרז " הדואר!) במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק

או ( 14, תל אביב, קומה 27, ברח' המרד "ועדת המכרזים רכזת - ענת מנדללידי גב' 

 למי שימונה כממלא מקומה במכבי).
2.3.2. 90B'להגשת המועד האחרון . 10:00-14:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א

. הצעות שלא תוגשנה עד למועד 12:00בשעה  13.6.13חמישי  הוא יום ההצעות

 !לא תתקבלנההאמור, 
2.3.3. 91B לאחר  1-ונספח ג' ,ג'כנספח ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב 

  מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה כלחתימתה, והיא תוגש ביחד עם 

להלן,  4 סעיף , כמפורט בהמסמכים שיש לצרף להצעה כלהוא חלק מהם, וביחד עם 

למען הסר ספק יובהר, כי במקרה  ת בעותק אחד.וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזא

של סתירה בין האמור במדיה המגנטית לבין פלט המחשב יגבר האמור בפלט 

 המחשב.

37B1-נספח ג'ועל גבי המדיה המגנטית  ג'נספח  –יש להגיש על גבי טופס ההצעה  את הצעות המחיר 

 -יודפס ויחתם על ידי הספק 1ג' -(יוגש כקובץ אקסל). גיליון הצעת המחיר רזהמכשל מסמכי 

 יש להגיש הצעה מלאה בלבד. לא תתקבלנה הצעות חלקיות. .בחתימה ובחותמת

38B המדיה המגנטית לבין הגיליון . במקרה של סתירה בין מנספח ג'הגיליון החתום מהווה חלק

 .בגיליון המודפס, יקבע האמור המודפס

2.3.4.  

mailto:mahat_s@mac.org.il
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2.3.5. 92Bבכריכתם סר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז מען הל

נרכשו ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול שכפי  תמקוריה

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

 ואת החתימות כנדרש.הנדרשים 
2.3.6. 93Bדאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המציעים שיגישו הצעות יוו

ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך רכזת המעטפה ע"י 

 ושעת קבלה.
2.3.7. 94Bהצעות השל  ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה

 לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.
2.3.8. 95Bהתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל הציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ל המע

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

האמור  שהצעתו תזכה. המציע יברר את כלאם וככל  ,להתקשר עם מכבי בהסכם

י ו/או מי מטעמה, בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכב

 עקב כך.

 

3. 2B תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז 

3.1. 39Bיענה על כל הדרישות שלהלן רשאי להגיש הצעות ספק אשר: 

3.1.1. 96B כחוק בישראל.מורשה תאגיד 

3.1.2. 97B.מנהל ספרים כדין 

3.1.3. 98Bלפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם ) 2011-2012(ים האחרונות תהכנסותיו  בשנ

  .לפחות לשנה ₪מיליון   3.8 שלו, הןמשתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים 
3.1.4. 99Bאו  שירותי השכרה באספקת פחות,ל שנתייםבישראל של בעל נסיון מוכח  הינו

  וכל השירותים הכרוכים בכך., כביסה ושינוע לפריטי טקסטיל, מכירה
3.1.5. 100B לצרכי א' בעצמו, ו/או באמצעות קבלן משנה בעל יכולת לספק השירות הנדרש בנספח

 .שינוע בלבד
3.1.6. 101B מתן שירות בפריסה ארצית . יכולתבעל 

3.1.7. 102B.עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש 

3.1.8. 103B.רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך 

3.2. 40B באחד יעמוד  שלאעמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע

 .הצעתו תפסל – התנאיםמ

3.3. 41B ,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 

יקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר יתוך פרק זמן קצוב ש

 י תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     כאמור, יהיו בעל
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4. 3Bהתחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה 
4.1. 42B(תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  90כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,המציע יאשר

 מכבי לבקש מהמציעים לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית

ובמקרה זה יהיה  כל אחת, (ששים) יום 60ת של עד ונוספות להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופ

רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו.  כל מציע

 .שלח על ידי מכבי בכתביבקשה כאמור ת

4.2. 43Bשלח למכבי על ידי המציע יהודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, ת

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

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

4.3. 44Bעל ידי המציע. כהצעה שבוטלההעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו ב 

4.4. 45Bלעיל,  4.3 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  4.2 תו על פי האמור בסעיף ביטל המציע את הצע

 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.
 

5. 4Bאישור עריכת ביטוחים  
 

5.1. 46Bאישור ההתקשרות (להלן:  אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם"

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

 על ידי חברת ביטוח, בכפוף לזכייתו במכרז. מהחתו

5.2. 47B לעיל. 2.2  סעיףשאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות 

5.3. 48Bאישור ההתקשרות הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ,

 עריכת ביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.
 

6. 5Bבחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות 
 

6.1. 49Bאת ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי כבי אינה מתחייבת לקבל מ

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על
6.2. 50B מפורטים להלןה המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיביםאמות :

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

 .המעניקה למכבי את מירב היתרונות בחר ההצעהישת
6.3. 51Bציון האיכות : 

52Bכלהלן אמות מידה ינתן על פי:  
53B
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   ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של המציע,   .6.3.1
   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  

 המציע מהתקשרויותשונות קודמות עם המציע, וכן על סמך בדיקת המלצות לקוחותיו של                         

 פי כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה -קודמות, וכן על                        

 .להלן 6.9 מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף                         

6.4. 60Bציון המחיר:  
6.4.1. 61Bהכמויות בהתאם לאומדן הקבוצות השונות  3-להמציע יקבע על ידי סכימה של הצעת י

  בטופס ההצעה.
6.4.2. 62Bתשלום על פי שכירות  - שונותמכבי תבחן חלופות התקשרות  בפריטי קבוצה א' בלבד

י אישי וללא בחן עם זיהויופות ת, כאשר כל אחת מהחללפי שימוש תשלום או /ו חודשית

ובהתייחס לפריטי קבוצה  מידות בלבד). לצורך קביעת ההצעה הזוכהזיהוי אישי (זיהוי 

ביחס  ,)1.05 -(יוכפל ב זיהוי מידות בלבד הכוללמחיר ציון הל 5%קטור יתווסף פ - א'

  זיהוי אישי. הכולל למחיר
6.5. 63Bשעמדו בדרישות ההכרחיות. ההצעות  כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי ,יודגש 

6.6. 64Bברכיבים  איכות מזערי ועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון

לעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר דהכלולים בסעיפי האיכות 

יקבע על ידה ולפי ינאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן ש

 שיקול דעתה הבלעדי. 
6.7. 65B כהגדרתו להלן, מכבי תהא  ,גרוע"באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נסיון

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 

 .10%-ביותר מ
66Bהמילים "נסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו/או  ,לצורכי סעיף זה

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.

איכות המוצר
3הרכב הבד מעבר לדרישות המפרט- משקל גבוה יותר ואחוז כותנה גבוה מהווים יתרון

2איכות תפירה, לחצנים, גיזרההתרשמות כללית
5

15מערך השינוע העומד לרשות הספק (בבעלות הספק או באמצעות קבלני משנה)
גודל המבנה, תנאי העבודה והשהייה בו 8מתקני הספק - 

15ציוד כולל לשירותי כביסה - מכונות, מייבשים, מכונות גיהוץ, מעגלות -גיל , כמות
10נקיון, רמת תחזוקה

70%48
10תהליכי בקרה מובנים לאיכות התוצרים.

10קיום ISO והגדרת תהליכי העבודה במסגרתו.
זיהוי אישי אחר למעקב אחר פריטי הטקסטיל 12מערכת ברקוד / 

70%32
15שיחות עם לקוחות וממליציםשביעות רצון לקוחות

15
70%100

כ שביעות רצון סה"

יכולות לוגיסטיות וניסיון על פי 
התרשמות צוות הבדיקה

כ איכות המוצר סה"

כ יכולות לוגיסטיות וניסיון סה"

סה"כ מערך איכות

מערך איכות

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

פירוט מדדיםקטגוריה
ציון 

איכות 
מזערי 

משקל
 ב-%

ציון לספק 
מ 0 עד 5
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6.8. 67Bרשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול  ועדת המכרזים תהא

יע והצעתו דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המצ

 במסגרת שיקוליה.

6.9. 68B.שימונה  הצוות ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים

 לשירותיהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או 

ההצעה לא אם תהא סבורה שמגיש  ,המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה

 שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

6.10. 69B מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי 

 מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.

6.11. 70Bה, למקרה ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלא 

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

 חודשים מיום תחילתו.(שלושה)  3 י מכבי בתוךיד-לשהיא, או יבוטל ע
6.12. 71B.מסמך האומדן יופקד בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 

 

7. 6Bהתחייבויות המציע הזוכה במכרז 

7.1. 72B (שבעה) 7למסמכי המכרז, בתוך  'כנספח בהמצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם 

 מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. עבודה ימי
73Bאישור עריכת ההתקשרות הזוכה מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ,

 .י חברת הביטוחיד-לביטוחים חתום ומאושר ע

74B ההתקשרות הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ידוע ומוסכם על

 .כמופיע בנספח ב' למכרז
7.2. 75Bהמכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. מסמכי 

7.3. 76Bערבות בנקאית אוטונומית  מכבי, ימסור המציע הזוכה לההתקשרות במעמד החתימה על הסכם

 נוסח המצ"ב.פי ה-לביצוע התחייבויותיו על
 

8. 7Bביטול המכרז 

8.1. 77Bמציע  לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי

  ,פריטי טקסטיל לאספקתידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם -כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

 ).'נספח בוהכל כמפורט בהסכם ההתקשרות (

8.2. 78Bלבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית

 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז -אך לא חייבת  -הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית 

 .כאמור

8.3. 79Bכל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.אלקטרוני ל שלח בדואריהודעה על ביטול המכרז ת 

8.4. 80Bרוכשי מסמכי מציעים במכרז ו/או למי החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמ

 המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.
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9. 8Bעיון במסמכי המכרז 
, לאחר פרסום תוצאות המכרז, עיון 1993-התשנ"ג ,(ו) לתקנות חובת המכרזים21בהתאם להוראות תקנה 

 ₪ 400ה, ייעשה תמורת תשלום בסך של כמפורט בתקנה האמור ,של משתתף במכרז במסמכי המכרז

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

9Bצוי זכויותיו במסגרת הליך יעיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מ

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

 

10. 10Bבעלות על מסמכי המכרז 

11Bנם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין ימסמכי המכרז ה

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

 אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.מסמכי המכרז להעביר 

 

11. 12Bמכות שיפוטס 

13B בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט

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



 נספח א'

 מפרט
 כל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות אלא אם צוין אחרת

 

 :קבוצות כמפורט להלן 3 -המפרט מתייחס ל .1

 -(בקבוצה א' אופן התשלום שם קבוצה קבוצה
 חלופות לבחירת מכבי)

 לוגו מכבי מידות / שמיזיהוי 

 א'

 

  ,חלוק לבן ארוך

 חולצה/ טוניקה קצרה

 

יעבור לרשות מכבי ללא 
 עלות

 כן שמי חודשית**שכירות 

 כן מידות **שכירות חודשית

 כן שמי לפי שימוש*

 לפי שימוש*

 

 כן מידות

 ללא ללא לפי שימוש* פריטי טקסטיל בבעלות הספק ב'

 ללא ללא לפי שימוש*      פריטי טקסטיל בבעלות מכבי ג'

 

  . התשלום יבוצע ללא קשר מקבוצה א' בגין ההשכרה של פריטי הטקסטיל חודשי קבועתשלום  -חודשית שכירות**
 למספר הכביסות.   

 לפריט בפועל בחודש מסויים. בגין מספר הכביסות שבוצעותשלום  -לפי שימוש*              

 מפרט טכני .2

  הטוניקה קצר חולצה /, חלוק לבן ארוך :פריטי טקסטיל  -קבוצה א'  .2.1

 –הרכב הבד             

  הבלעדי. בהתאם לשיקול דעתה ,זכות לאשר סטיות קלות מהמפרטלעצמה המכבי שומרת               

 יהווה יתרון דרישת סף רכיב

 אחוז כותנה גבוה יותר כותנה  35%פוליאסטר  65% הרכב בד:

 משקל בד גבוה יותר גרם למ"ר 150 משקל בד:

  32X32 :שיעור עובי החוט 

  70X130 צפיפות חוט

  לבן צבע:

 גיזרה אשר מכבי תראה כעדיפה על הקיים פקה בהתאם לגיזרות הקיימות במכביאסיכולת  גיזרה

  סוג הרקמה, מיקומה המדויק וגודלה יקבעו על ידי מכבי. .(מצ"ב) על כל פריטבשני צבעים,  ,הספק ירקום לוגו מכבי -לוגו מכבי
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המציין  צ'יפ / ברקוד או כל אמצעי אחר יעשה באמצעותהזיהוי עבור פריטי קבוצה א',  באם מכבי תבחר בזיהוי אישי -זיהוי אישי
הספק יפרט  .זאת בתוספת לתווית שתוצמד לבגד עם הפרטים כאמורכל  ., מידת הבגדאת פרטי העובד, שם המתקן, שם היעד

  .'דנספח  פרטי המציעלזיהוי אישי בטופס  את הפתרונות

 לניהול מלאי פריטי הטקסטיל באמצעות ברקוד, צ'יפ או כל אמצעי אחר.  הספק נדרש לספק פיתרון -שמי ניהול מלאי

     באחריות הספק יהיה לתקן, לחדש או להחליף את הפריטים על פי תנאי הבלאי להלן:  - בלאי

 פריט טקסטיל קרוע/מחורר/שחוק .א

 חוסר/אי תקינות לחצנים .ב

 כתמים שנותרו גם לאחר הכביסה .ג

 כל סיבה שאינה מאפשרת שימוש הולם או שוטף בפריטי הטקסטיל על פי החלטת מכבי  .ד

 ככל שמכבי תעבוד בשיטה זו. –אחר פגום זיהוי ברקוד או אמצעי  .ה

בהתאם  , כגיבוי במשך כל תקופת ההתקשרותמקבוצה א'מסך הפריטים  5%הספק מחויב להחזיק במתקנו עבור מכבי  -גיבוי
 והמידות.מהיל המוצרים תל

  פריטי טקסטיל בבעלות הספק לפי שימוש -קבוצה ב'  2.2

פ"ת, קריית מוצקין, ראשל"צ, רמלה, רמת  נתניה, חולון,באר שבע, : אשדוד, עבור המוקדים הבאיםהכביסות מבוצעות מרבית  
 השרון, ת"א.

 -הרכב הבד

 .הבלעדי בהתאם לשיקול דעתה ,זכות לאשר סטיות קלות מהמפרטמכבי שומרת לעצמה ה

 הרכב הבד תיאור המוצר מס' סידורי

 כותנה  35%פוליאסטר  65% צבעוני חולצת מנתח 1

 כותנה  35%פוליאסטר  65% צבעוניחלוק מנתח  2

 כותנה  35%פוליאסטר  65% כותונת לחולה 3

 כותנה  35%פוליאסטר  65% מכנס מנתח 4

 כותנה  50%פוליאסטר  50% ס"מ  X 100 100מעטפת  5

 כותנה  35%פוליאסטר  65%-או 

 כותנה  50%פוליאסטר  50% ס"מ X 110 110מעטפת  6

 כותנה  35%פוליאסטר  65%-או 

 כותנה  50%פוליאסטר  50% ס"מ X 60 60מעטפת  7

 כותנה  35%פוליאסטר  65%-או 

 כותנה  50%פוליאסטר  50% ס"מ X 110 200מעטפת  8

 כותנה  35%פוליאסטר  65%-או 

 כותנה  50%פוליאסטר  50% ס"מ 70X70מעטפת עם חור  9

 כותנה  35%פוליאסטר  65%-או 

 ים הנדרשיםצבע הפריט 

 )1-9(מתייחס לפריטים  

 ירוק/כחול/תכלת לפי הנחיית מכבי
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 גר' 300 -משקל ס"מ  70X100מגבת פורטה לבנות גודל  10

 גר' 300 -משקל ס"מ 50X100מגבות פורטה לבנות גודל  11

 גר' 300 -משקל ס"מ 75X75מגבת פורטה לבנה גודל  12

 ס"מ כותנה מלאה 150X220 פיקה שמיכת 13

 ס"מ 120X200 שמיכת צמר 14

 ק"ג 1.6 -ס"מ משקל 150X200 שמיכה במילוי הלופייבר 15

 ס"מ 50X70 ציפיות 16

 ס"מ 50X70 כריות מילוי הלופייבר 17

 /ס"מ 10ס"מ גובה  120X200 סדיני מיטה עם גומי וללא גומי 18

1.15X2.30 

 

 לפי שימוש מכביפריטי טקסטיל בבעלות  -' גקבוצה  2.3

 סטנדרט כיסוי מושב 19

 פוליאסטר 100% ס"מ100X150 דגל מכבי 20

 בגדלים שונים מפות שולחן 21

 ס"מ 190X500/  ס"מ 190X300 וילונות ( מצופה חומר מעכב בעירה ) 22

 שני הגדלים)נכון ל( גר' 240 -משקל

 

 פירוט השירות והאספקה .3

 לאחר אספקה ראשונית של פריטי הטקסטיל להלן פירוט השירות:

מקצרות את אורך חייו. הספק   כביסת פריטי הטקסטיל תיעשה בהתאם להוראות כביסה שאינן פוגעות במוצר ו/או .3.1
לתקינה הישראלית לחומרים ולהוראות היצרן בהתאם  מתחייב להשתמש באבקות או נוזלי כביסה ברמה מתאימה,

 אלה.

 תתבצע בדיקת שלמות, ניקיון ורמת בלאי של פריטי הטקסטיל. .3.2

 יוחלפו פריטי טקסטיל בלויים על פי הגדרת בלאי בהגדרות להסכם, והוצאתם מהמחזור. .3.3

רש למניעת יבוצעו תיקונים נדרשים: תפרים, כיסים, לחצנים, תווית רקמה, תווית סימון ברקוד ו/או כל תיקון אחר שנד .3.4
 בלאי מחד ולתיקון פגמים מאידך.

 יבוצע קיפול וגיהוץ של פריטי הטקסטיל. .3.5

 לשקית ניילון שקופה. על גבי השקית תודבק מדבקה ובה פריטי היעד למשלוח. ויוכנס פריטי הטקסטילכל  .3.6

  .במעמד מסירת פריטי הטקסטיל הנקיים, יאספו פריטי הטקסטיל המלוכלכים שרוכזו באוגרים ייעודיים .3.7

 ונציג הספק יבצעו ספירה של פריטי הטקסטיל שרוכזו באוגרים. מכביעובד  .3.8

מכבי, החתימה תכלול  עובדכמות וסוג פריטי הטקסטיל המלוכלכים יפורטו בתעודת המשלוח של הספק שתיחתם ע"י  .3.9
 חותמת גומי, חתימה ידנית ותאריך.
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 אספקת פריטי טקסטיל .4

. ודת איסוףבכל נק בשבועפעם איסוף פריטי הטקסטיל המלוכלכים והחזרתם נקיים ליעדי מכבי תעשה בתדירות של  .4.1
רמת השרון בכיום נדרשת תדירות של פעמיים בשבוע במוקדים  .פעמיים בשבועתידרש תדירות של מוקדים גדולים ב

 .ותל אביב

יקבע ע"י נציג המחוז בתיאום עם הספק על פי שעות יום חלוקה קבוע ומועדי הגעת נציג הספק למקבל השרות,  .4.2
 . ' זנספח הפעילות ביעדים. על הספק יהא להציג תכנית חלוקה שבועית בהתאם ל

במידה וביום/ימי החלוקה יתקיים יום שבתון/חג יהיה הספק מחויב לאסוף/להחזיר פריטי טקסטיל בימים חלופיים  .4.3
לאחריו וללא פגיעה בהמשך עבודה סדירה ביעדי מכבי, בתיאום בין באותו שבוע טרם כניסת החג/השבתון או 

 הצדדים.

יעד, יימסרו פריטי הטקסטיל לממלא מכבי ב עובד. בהיעדרו של מכבי  ביעד בלבד עובדיפריטי טקסטיל נקיים יימסרו ל .4.4
 .פי הגדרת מכביל מקומו ביעד

החתימה   ,בלבד מכבי עובדכמות וסוג פריטי הטקסטיל הנקיים יפורטו בתעודת המשלוח של הספק שתיחתם ע"י  .4.5
 תכלול חותמת גומי, חתימה ידנית ותאריך.

 .4.5לא יבוצע תשלום לספק ללא תעודת משלוח חתומה כאמור בסעיף  .4.6

 יהיו אטומים לחדירת נוזלים'. האוגרים יח 700-ככמות האוגרים המוערכת הדרושה להצבה בכלל סניפי מכבי היא  .4.7
ת הן בהובלת האוגרים ברכבים כנדרשת הפרדה מלאה בין כביסה נקיה לכביסה מלוכל. פי הצורךויסופקו בשני גדלים ל

 לפייסופקו על ידי הספק ועל חשבונו. הספק יידרש לספק אוגרים נוספים האוגרים  .והן בהצבת האוגרים בסניפים
 מכבי.הנחיות 

   אוגרים אלו יתוחזקו ויוחלפו במידת הצורך ע"י הספק. בתום תקופת ההסכם הספק מתחייב לאסוף את האוגרים מכלל    .4.8
 יום. 30יעדי מכבי בתוך  

 רכבים  .5

 הרכבים יענו על דרישות רשות הרישוי ודרישות כל דין. .5.1

 הרכבים ישאו לוחית זיהוי ישראלית. .5.2

 ובלים בהם יהיו מבוטחים כדין.הרכבים, הנוסעים בהם ופריטי הטקסטיל המ .5.3

פי ויבוצע באופן שוטף ל לא יפגע הספק יהיה בעל יכולת לגבות מיידית כל רכב בעת תקלה, כך שמתן השירות למכבי .5.4
 .תנאי ההסכם

 מועסקים מטעם הספק ו/או קבלני המשנה: -כוח אדם  .6

שנים לפחות ובעלי רישיון  21להם נהגי החלוקה נדרשים להיות תושבי ישראל, דוברי עברית ברמה טובה שמלאו  .6.1
 נהיגה בתוקף.

נהגי החלוקה נדרשים להיות מיומנים, במצב בריאות תקין ובעלי יכולת פיסית להעמסת פריטי הטקסטיל על גבי  .6.2
 הרכבים.

 על נהגי החלוקה לנהוג באדיבות ובאחריות, להופיע בהופעה מסודרת, נקייה ובלבוש הולם. .6.3

 ובד או נהג בעת היעדרותו מסיבה כלשהי, כך שמתן השירות למכבי לא יפגע.הספק יהיה בעל יכולת לגבות ע .6.4

ידו לא יתאים לשרות ו/או לא יעמוד בדרישות המקצועיות ו/או בדרישות -הספק מתחייב, כי במידה ואחד המועסקים על .6.5
 פי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי.-איכות השרות מכבי תהא רשאית לדרוש את החלפתו , הכול על

מן המועד בו   ה מכבי את החלפתו של עובד ו/או נהג ו/או כלי רכב של הספק, ידאג הספק להחלפתו לאלתרדרש .6.6
 פנתה מכבי בדרישה זו אל הספק.

נותני השירות מטעם הספק יודרכו בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים)  .6.7
 ).1984-התשמ"ד
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 :פריטי הטקסטילהזמנות/החזרות/אובדן של  .7

 . 1נספח א' בהזמנת פריטי טקסטיל חדשים תעשה בטופס הזמנה כמפורט  .7.1

הספק יחזיר כל שבוע את פריטי הטקסטיל שנמסרו לכביסה בשבוע הקודם. פריט טקסטיל שלא יתוקן/יוחלף יחשב  .7.2
 כאספקה חסרה. 

תחייב את הספק לספקם מיידית ולא  ,2נספח א' שה כמפורט בעהודעה על אספקת פריטי טקסטיל חסרה/לקויה תי .7.3
 שעות ממועד ההודעה. 48 -יאוחר מ

 הספק יזכה את מכבי בגין אובדן פריטי טקסטיל בבעלות מכבי לפי עלות רכישתם על ידי מכבי. .7.4

 

 הפקת דוחו"ת ממוחשבים .8

שם המחוז, שם היעד,  -לספק תהיה מערכת ממוחשבת שתוכל להפיק את הדו"חות הבאים: דוח חודשי בחתך מחוזי  .8.1
 , ופירוט אספקות פריטי הטקסטיל חיוב לפי שימוש.על פי רשימה שמיתמספר פריטי הטקסטיל  פירוט 

 סטיל על פי רשימה שמיתמספר פריטי הטק  שם המחוז, שם היעד, פירוט -דו"ח החזרות בחתך חודשי ורבעוני .8.2
 , תאריך ההחזרה, ומספר תעודת המשלוח.(בפריטים בהם יידרש זיהוי שמי)

 שם המחוז, שם היעד, גיל פריטי טקסטיל. –דו"ח גיל פריטי טקסטיל .8.3

 מספר פריטי הטקסטיל. שם המחוז, שם היעד, פירוט –דו"ח מספר כביסות לכלל פריטי הטקסטיל אחת לשנה  .8.4
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 1נספח א'

 ת פריטי טקסטילהזמנופס ט
 

 תאריך__________

 לכבוד:

 ____________חברת __

 

 

 ____________שם העובד המקבל: __   ___________  שם העובד המוסר:

 _____________________  תפקיד:   ___________________   תפקיד:

 _______________________מתקן    ____________________   מתקן:

 ____________________  כתובת :    __________________   כתובת :

 

 

 הערות מידה כמות פריט

    

    

    

 

הערות/אחר 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

 

 בכבוד רב,

 

________                                  __________                               _______________ 

 אחראי סניפיחתימת                               חתימת העובד                                  שם המתקן

 

 

 __________________    חתימת נציג הספק
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 2נספח א'

 

 אספקה לקויה של פריטי טקסטילטופס החזרה בגין 

 __________  תאריך

 

 

 לכבוד:

 ____________חברת __

 

 

 של פריטי טקסטיל /חסרהאספקה לקויה הנדון:

 

 אין באפשרותנו לאשר את קבלת פריטי הטקסטיל מהסיבות הבאות :

 

 

 אינו תואם למספר הפריטים שנשלחו ומספר הפריטים שהתקבלו מהספק הינו _____  
 מספר תעודת משלוח _________. ______בתאריך __ לכביסה        

 

 שמות העובדים אינם מופיעים על החלוקים/חסר זיהוי. 
 

 מידות החלוקים אינן תואמות. 
 

 הפריטים אינם ראויים לשימוש. 
 

   אחר : 

 ______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 בכבוד רב,

 

 חתימת האחראי _________________     שם אחראי חלוקים ____________________

 

 חתימת נציג הספק _______________    שם המתקן ___________________________

 

 

 יש להשאיר בסניף –העתק 



 
 'בנספח 

 ה ס כ ם
 2013 ,_________בחודש   ____ביום  ,אביב-שנערך ונחתם בתל

 ב י ן

 
 בריאות מכבי שירותי 
 227/99אגודה עותמנית מס'  
 אביב-לתהיכל הסיטי, , 27מרח' המרד  
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :קרא להלןיאשר ת 

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 _______________________ בע"מ___ 

 ____________________ח.פ.  

 __________________מרח'  

 "הזוכה" :יקרא להלןיאשר  
 ;שנימצד 

 

 

 שירותי כביסהמוצרי טקסטיל ואספקת ל  116/2013ו שמספר רגיל פומביומכבי פרסמה מכרז   הואיל

להסכם זה, ואשר מהווה חלק   'אכנספח ), אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף "המכרז" :(להלן
 ;הימנובלתי נפרד 

 
 1-ונספח ג' 'גכנספח ), אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" ן:והזוכה הגיש הצעה למכרז (להל והואיל

 ;ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ,מכרזל
 

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

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

 
 

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך הוצהר,
 
 

 כללי .1

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

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

דם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש יבהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצ .1.3
 :אחר

 סכם זה, על נספחיו.ה - "ההסכם"

 .מכרזל '1נספח ג +'גנספח  -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה"

 .שירותי כביסה לרבות שינוע והשכרהמוצרי טקסטיל ואספקה  - "השירות/השירותים"

 .עם מגיש ההצעה לעניין מכרז זההקשור בהסכם  ספק                 - "קבלן משנה"

14B"מכבי  -קרן מכבי (ע"ר)בית בלב בע"מ, אסותא מרכזים רפואיים בע"מ,  – "הגופים הנוספים
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   .מכבי דנט ,טבעי

 אנשי קשר .2

 להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם זה. _________מכבי ממנה בזה את .2.1

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

נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות, יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי  .2.3
 י מכבי.יד-לידרש לכך עיעם נציגי מכבי (והמנהל), אם  וישתתף בישיבות התיאום

 

 התקשרותתקופת ה .3

שתחילתה ביום  ,שנתיים תהא לתקופה של  ,שירותי כביסהההתקשרות עם הזוכה לגבי רכישת  .3.1
 .)"ההתקשרות"תקופת ו/או  "תקופת ההתקשרות" :(להלןחתימת ההסכם 

3.2. 81Bחודשים  24תקופות נוספות בנות  2-למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב
תוך שמירה על כל  ) מיטיבים עם מכבי בתיאום עם הספק, 2) זהים, או (1כל אחת ; בתנאים (

 )."תקופות האופציה": (להלן ההסכםותנאי  הוראות יתר

 

 מתן השירותהזוכה לעניין והצהרות התחייבויות  .4
 , בשינועם והשכרתם.כביסהמוצרי טקסטיל ושירותי הזוכה מצהיר כי הוא עוסק באספקת  .4.1

אדם מקצועי ומיומן, וכן הידע והאמצעים, לאספקת השירותים -הזוכה מצהיר כי ברשותו כוח .4.2

לרבות השינוע והשכרת פרטי הטקסטיל כמפורט בנספחים להסכם זה, לרבות המפרט. הזוכה 

ים בישראל, מתחייב כי כלל השירותים האמורים יינתנו על ידו ברמה גבוהה על פי התקנים המקובל

 .והכל לשביעות רצונה של מכבי
הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או ההיתרים  .4.3

ו/או הרישיונות הדרושים על פי הדין, לצורך הפעלת עיסוקו וקיום השירות עפ"י הסכם זה. הזוכה 

יהיו בעלי תוקף בכל תקופת ההסכם  ותקופת מתחייב על אחריותו וחשבונו לגרום לכך שכל הנ"ל 

 האופציות ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, במשך כל תקופת ההתקשרות.

הזוכה מצהיר כי בידיו אישור מפעל חיוני, לספק שירותים בשעת חירום, ממשרד העבודה הרווחה,  .4.4

חצי שנה ממועד  ובמידה ואין בידיו אישור כאמור, מתחייב הזוכה להציג  אישור כאמור בתוך

 התקשרותו עם  מכבי ולהציגו בפני מכבי.

 למסמכי המכרז. ' זנספח הזוכה יציג את היערכותו המלאה לאספקת השירות, בהתאם לאמור ב .4.5

הזוכה מתחייב בזה, לספק למכבי, במהלך תקופת ההסכם, את כל השירותים למתקני מכבי כמפורט  .4.6

לעדכן הנספח בהתאם להוספה/גריעה של סניפים למכבי שמורה הזכות . למסמכי המכרז 'חנספח ב

  במהלך תקופת ההסכם .
, לעיל  הסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחול על הגופים הנוספים כהגדרתם  .4.7

 ירצו בכך.הגופים הנוספים אם 
סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 

 .סכםהה
 שינויים בהיקף השירות .5

 הנה משוערת ומהווה אומדן בלבד.  1נספח ג'בטופס ההצעה  כמות הפריטים המצוינת .5.1

 במהלך תקופת ההתקשרות רשאית מכבי לערוך שינויים בהיקף השרות הנדרש. .5.2

 .עובד כל עבור ביגוד תקן תגדיר מכבי .5.3
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 :לעובדלהלן טבלת תקני ביגוד  .5.4

 תקינה תיאור קבוצת העיסוק
 קצרהחולצה/טוניקה  3 דימות

 קצרהחולצה/טוניקה  3 גניקולוגי USטכנאי 

 קצרהחולצה/טוניקה  4 סיעוד/אחיות
 חלוק לבן ארוך  5 עובדי מעבדה

 קצרהחולצה/טוניקה  3 פזיוטרפיה
 קצרהחולצה/טוניקה  3 רופא מכון 

 קצרהחולצה/טוניקה  3 רופא שניוני
 קצרהחולצה/טוניקה  3 רופא ראשוני

 

 לספק תודיע, כן ותעשה והיה, הבלעדי דעתה שיקול פיל הביגוד תקני את לעדכן רשאית תהא כבימ .5.5

 .מיידית השינוי לגבי מכבי דרישות אחר ימלא והספק, הנדרש השינוי אודות
לאחר תקופת עבודה מינימאלית של  את דגמי פרטי הטקסטיל ללא עלות שנותמכבי רשאית ל .5.6

 מראש. חודשים 6בהתראה של ו, שנתיים

 התמורה ותנאי תשלום .6
פי מכפלת התעריף ליחידה בכמות -מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל .6.1

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

, על פי ם האספקה, ו/או אספקה חסרה/לקויהליום, בגין איחור ביו₪  250ספק ישלם פיצוי בסך ה .6.2

 שיקול דעת מכבי.
אספקת במובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים וההוצאות הכרוכים  .6.3

 השירותים המקצועיים, והזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה.
, יידרש לרכוש ממכבי את פריטי מול מכבי הזוכה, במידה ואינו ממשיך התקשרות קודמתהספק  .6.4

 .1נספח ג'הטקסטיל המסווגים כפריטי קבוצה א' ב
כמויות הפריטים  .מע"מ בתוספת₪  375,000יעמוד על  מקבוצה א'  רכישת הפריטיםסה"כ מחיר  .6.5

 .1נספח ג'מפורטות ב
ממועד החתימה על  תשלומים חודשיים שווים החל 12 -ביועבר למכבי  6.5התשלום כאמור בסעיף  .6.6

 . הסכם זה
 תועבר למטה מכבי בתחילת כל חודש קלנדארי. ,6.6ע"ס הסכום האמור בסעיף  חשבונית זיכוי .6.7

של הספק  לבעלותו ולרשותויועברו מקבוצה א' , פריטי הטקסטיל החל מיום חתימה על הסכם זה .6.8
   .להמשך מתן השירות לעובדי מכבי, הזוכה

 דו"חות .7
הזוכה מתחייב לספק דו"חות תקופתיים, בחתכים שונים, על היקפי הפעילות במסגרת ההתקשרות נשוא 

 המכרז והסכם זה, לגורמים אחראים במכבי.

 תנאי תשלום .8

יום)  ממועד  66) יום (תום חודש + ושישה שישים( 66יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  התשלום .8.1.1
 ידי נציג מכבי. -ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-הפעילות, על

, זה מועד לאחר תוגש אם. הפעילות חודש מתום ימים (עשרים) 20-מ יאוחרהחשבונית תוגש לא  .8.1.2
 .בהתאמה יידחה התשלום אזי
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 אחריות .9
אובדן ו/או פגיעה ו/או מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי לכל נזק ו/או  .9.1

יגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או יהפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, ש
כמפורט  ,שירותי כביסה אספקתעקב ו/או בקשר עם  ,למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו

 ומוגדר בהסכם זה. 
הראשונה, בגין כל נזק ו/או הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה  .9.2

בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי רכי דין עור טרחת הוצאה, לרבות הוצאות ושכ
פי הסכם זה או -ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, עלכתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה 

 פי כל דין.-על
כדי לצמצם או לגרוע הזוכה ידי -עלכמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר .9.3

חים כדי לשחרר את יהיה בעריכת הביטו, 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  כאית לפי סעיף זה בכללותו,להם היא זלנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא .9.4

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

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  .9.5
פי ההסכם. למעלה מן הצורך -הניתנים על ידו עלחסים לשירותים ההוראות והתקנים המתיי

, )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-תשנ"הה

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

 .פי החוק הנ"ל-זכאים לכל הזכויות שעל ההתקשרותיהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  ,זמני
לפי הזוכה של אינן באות לגרוע מכל התחייבות  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו,וראות ה .9.6

מאחריות כלשהי בגין את הזוכה ואין בהן כדי לשחרר  ,פי כל דין-ו/או עלההסכם 
 ., כהגדרתם להלןבביטוחי הזוכהנזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה 

 

  ביטוח .10

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו/או על-גרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה עלמבלי ל .10.1
לערוך ולקיים על  הזוכהלפי המוקדם, מתחייב  מתן השירותים,הסכם זה או ממועד תחילת 

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

למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, מתחייב  הזוכה .10.2
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  הזוכהכל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי 

 .הזוכהמקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 
לפני יום  14 -, לא יאוחר ממכבילהמציא ל הזוכהב מתחיי מכבי,ללא צורך בכל דרישה מצד  .10.3

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

כדין על ידי המבטח הינו תנאי  ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום
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 בהקשר זה מובהר, .10.4

 הזוכהאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את כל שהיא מהתחייבויותיו בהת
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
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תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב  הזוכהככל שתקופת ביטוחי  .10.5
לעיל בגין הארכת תוקפו  7.3אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  בימכלהפקיד בידי  הזוכה

 פי ההסכם.-קופת ההתקשרות עללתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל ת
להתאימם לערך הנקוב בש"ח הזוכה היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על כי  ,מובהר

 בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

לעיל   7.5ו/או  7.3כנדרש בסעיפים  הזוכהידי -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .10.6
 זוכה, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע למכביתחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את 

 לפי הסכם זה.
-התשל"אלפי חוק החוזים (תרופות), כבי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למ

1970. 
 הזוכהידי -אישור עריכת הביטוחים שיומצא על , לבדוק אתת, אך לא חייבתהא רשאימכבי ת .10.7

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

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

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

  ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
, וכי מכביידי -נם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלעל פיו הי ,יכללו תנאי מפורש הזוכהביטוחי  .10.8

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

 יום מראש.(שלושים)  30לפחות מכבי 
, לרבות אי מתן הזוכהלפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על  ,יכללו סעיף הזוכהביטוחי  .10.9

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

, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הזוכהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  .10.10
והוא פוטר את או הנובע מנזק לרכושו, ו/מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו כנגד 

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

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

נשוא  מתן השירותיםכי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם  ,מתחייב הזוכה .10.11
הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך  ,חוזה זה

 זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופתסעיף  ולקיים את הביטוחים המפורטים ב
זה. לחלופין, רשאי סעיף 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  הזוכהמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  .10.12

 וח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.הרלוונטי למועד עריכת הביט

 רישיונות והיתרים .11
 מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/אוהזוכה  .11.1

פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב -היתרים ו/או הרשיונות הדרושים עלה
מים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלו

 .תקשרותבמשך כל תקופת הה
 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.
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 מועסקי הזוכה .12

ייחשבו לכל צורך  מתן השירותהזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך  .12.1
בעקיפין, ויועסקו יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או 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  .12.2
 החלים עליו.

תן השירות ו/או הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במ .12.3
יגרם להם בעת מתן השירות או יבקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש ש

 . בכל פעילות הקשורה למתן השירות

פי ההסכם, וכי כל -כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על ,כן מצהיר הזוכה .12.4
גיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנצי-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 

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

 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-התקשרות על

כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך  ,הזוכה מתחייב .12.5
עמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מ

 למטרה כלשהי.

 תחייב לפצות ו/או לשפות את מכבימבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מ .12.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או -יקבע עלייגרמו לה, אם יבגין כל נזק ו/או הוצאה ש

 העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

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

 

 ופרסום שמירת סודיות .13

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר  .13.1
אגב ביצוע ההסכם עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או 

 או לאחר סיומה. , לפני תחילתהתקשרותאו מתן השירות, תוך תקופת הה

לחוק  118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .13.2
 .1977-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים  .13.3
 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 .14

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות  .14.1
כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף צמודה למדד המחירים לצרכן, אוטונומית בנקאית 

  ,שקלים חדשים) (מאתיים אלף₪  200,000של בסך , )"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  .14.2
ק בגין אי מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נז/ אספקת המוצר/ים הסתיים מתן השירות 

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

 .הביצועתחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות  ,מכבי כאמור
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ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את  פי-ו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו עלבכל מקרה ב .14.3
, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, הביצוע ערבות

 ו למתן הוכחה כלשהי.משפטי כלשהו אשא ומתן לבוררות, למ
, יהא הזוכה חייב לחדש חלק מהםאו הביצוע השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות  .14.4

 לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע את ערבות 
 או כלהביצוע את ערבות מימשה (שבעה) ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי  7תוך 

 .מתוכהסכום 
 

פי -תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על כדי לשמש כל הגבלה אוהביצוע אין בגובה ערבות  .14.5
 ההסכם.

 פי כל דין.-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על .14.6

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

 

 איסור הסבת ההסכם .15

פי ההסכם או -איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על הזוכה .15.1
 את החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  הזוכהכל מסירה או העברה שיתיימר  .15.2
 וחסרת כל תוקף.

 לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. הזוכהזכויותיו של  .15.3

פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .15.4
עניין" בו -הינה "בעל שמכבימכבי ו/או  גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של

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

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. .15.5
סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 

 סכם.הה

 

 קיזוז זכות .16

 שהזוכה, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  .16.1
 לזוכהעשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע         

 ממכבי.        

 לפני תשלומו ובין אםמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם  .16.2
 הסכומים ויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזזלאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליק        

 .שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק ממכבי
 

 ויתור בכתב .17

 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. .17.1

מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש הסכמת מי  .17.2
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על .17.3
 על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 טסמכות שיפו .18
בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו/או  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

  .יפו -אביב-בתללמכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 
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 כתובות הצדדים ומתן הודעות .19
 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

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

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 
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 נספח להסכם 

 תאריך:_____________    

 לכבוד

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

 ")מכבי" (להלן ביחד ולחוד:

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

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

בהסכם עם  בקשרוכן כל השירותים הנלווים בקשר עם מתן שירותי _______________________ לרבות 

") וזאת לתקופה המתחילה ביום ההסכם" -" והשירותים(להלן בהתאמה: " ספקשנערך ביניכם לבין ה

 ").תקופת הביטוח(להלן: "ת ביום _______ _______ ומסתיימ

 

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

₪  6,000,000  נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של
במקרה  עובדיה ומנהליביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי הלתקופת ₪  20,000,000 ה"כ לאירוע ובס

 .ספקמי מעובדי ה קבע כי נושאים בחובות מעביד כלפיוי
 __________________פוליסה מספר 

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 

ע לאירו₪   4,000,000 ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של
את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או  שפותל הפוליסה תורחבביטוח. הובסה"כ לתקופת 

מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 
באחריות או מכבי ין רכוש רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגהמבוטח. 

 .בפיקוח או בשליטת הספק
 __________________פוליסה מספר 

בבעלותו ו/או  ומלאי  מתקנים ציוד מבנים,ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" לביטוח   -ביטוח רכוש  .3
ינון מלא כנגד ו/או שהובאו על ידו ו/או עבורו ו/או לשימושו בחצרי מכבי בערך כ הספקבאחריותו של 

לרבות במפורש פריצה, שוד ונזקי רעידת אדמה וכן בטוח אבדן  הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב"
הביטוח כולל תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי מכבי ו/או מי מטעמה ובלבד  תוצאתי.

 .שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון
 __________________פוליסה מספר  .4

 כללי 

 לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  ספקה .5
ו/או מי  מכביבביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .6

 .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  .7
 יום מראש. 30הודעה על כך בדואר רשום  מכבימבלי שניתנה ל

במהדורתו  "ביט"לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כספק ה מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות .8
 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

 ידי ____________________ על

 )שם החותם ותפקידו(       
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 נספח להסכם

 

 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: 

 

למדד כשהוא צמוד  ,)"סכום הערבות" :(להלן₪  200,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

מכרז  מכח ) בקשר עם הסכם"החייב" :(להלן כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________

 .מוצרי טקסטיל ושירותי כביסהאספקת ל , 116/2013מס' פומבי רגיל 

 

 המונח "מדד" משמעו: –ערבות זו לצרכי 

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

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

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

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

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

 :ת המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלןאזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליי

 )."סכום הערבות המוגדל"

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

 

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

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

 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  

 

 הנ"ל לא תיענה.דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 בכבוד רב,

 

 __________שם הבנק:

 __________שם הסניף:



 
15B'נספח ג 

16Bלכבוד 

17Bמכבי שרותי בריאות 

 
  116/2013מס'  פומבי רגיל טופס הצעה למכרז  הנדון:

 
 ________________________________התאגיד המציע: 

 
 שירותי כביסהמוצרי טקסטיל ואספקת המוצע: השירות 

 
הערות: 

_________________________________________________________________________ 
 
 

1. 104Bכתב הצהרה והתחייבות המציע 

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

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

ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות  ,ההתקשרות
 זו.

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

 
 לבצע את השירותיםהווה התחייבותנו חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מ 1.2

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

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

הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הננו מתחייבים לשמירת סודיות  1.4
 הכנת ההצעה ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה  1.5
(תשעים)  90י שיעברו בתוקפן, לא לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפנ

 –ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 
  במשך כל תקופת ההתקשרות לפי ההסכם.

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

 . ש"חהמחירים בהצעה נקובים ב 1.7
 
 הצעתנו:להלן  .2

82Bבנוסף על המדיה המגנטית.  ,טופס ההצעה מצורף כקובץ אקסל  

83B.הצעתנו מתייחסת לכלל הסעיפים הנדרשים 

 קובץ האקסל. 1פרטי הצעת המחיר בנספח ג'את כל יש למלא  •
 .חותמת + בחתימה חתומיםו מודפסיםעל גבי המדיה המגנטית וכן יוגשו  ההצעה טפסי •
 עד שתי ספרות אחרי הנקודה. יש לציין מחירה בהצעת •
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 גבר, יתהמגנטי במדיה האמור לביןהמודפסים  ההצעה טפסיב האמור בין סתירה של מקרה בכל
 .המציע ידי על שיוגשו ההצעה המודפסים בטפסי האמור

 
 

3. 18Bרשימת מסמכים שיש לצרף להצעה: 

19Bב וסמן וודא נא. הבאים המסמכים את להצעה לצרף יש-X  שהמסמכים הרשומים מטה

  :צורפו להצעתך

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

 .ועניין דבר לכל התאגיד את מחייבת, התאגיד

 .כנדרשעל היקף פעילות כספית, חשבון  אהאישור רו �

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

 .1נספח ג'-ו  נספח ג' –טופס הצעה  �

 כשהוא מלא וחתום - נספח ד' -טופס פרטי המציע  �

 .למכרז 'הנספח  –רך דין תצהיר עשוי בפני עו �

 .במפרט להגדרות בהתאם הבד הרכב על מעבדה אישור �

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי. �

 

 

 

 
 ____________________ חתימה:  ____________________ השם המלא:

 
 

 ____________________חותמת:  ________________________ תפקיד:
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20B'נספח ד 

21Bטופס 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:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 טלפונים:
 
 

 

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  
2.  

 

 
 
  המציעתיאור כללי של       .2
 

 רשימת יישובים בהם מסופקים שירותי כביסה מטעם המציע:
 
 
 
 

  ו/או לפי שימוש חודשית פירוט השיטה לזיהוי אישי לפריטי טקסטיל בהשכרה       .3

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

______________________________ 

 

  כח אדם.      4

 התפקיד מספר העובדים בתפקיד
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 מקורות כח אדם לגיבוי בעת היעדרויות עובדים    .5

 

 

 

 

 של המציע תיאור הידע, הכישורים והמומחיות    .6

 

 

 

 

 

 

 ניסיון קודם, לקוחות וממליצים   . 7

      מספר שנות ניסיון בתחום הכביסה: 2011-2012בין השנים 
 האחרונות:  שמות הלקוחות הפעילים בשנתיים

 

 

 שמות הלקוחות במגזר הציבורי:
 

 

 :להלן פירוט לקוחות גדולים עבורם בוצע השירות 

 שם הלקוח:

 

 הקשר:שם האיש 

 

 תפקידו:

 

 טלפון:

 

 תיאור השירות שניתן:

 

 תקופת מתן השירות:

 

 



 

 
30 

 

 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:

 

   

שכל הפרטים דלעיל נכונים, וכי כל העובדים, הידע, הכישורים, המומחיות וכיו"ב  הננו מצהירים בזה
 לרשותנו לשם ביצוע הנדרש במכרז. המפורטים לעיל עומדים

   

   

 ____________________  חותמת: ________________________ חתימת המציע:        

 
 ______________________תאריך: 
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 'הנספח 

 ר  י  ה  צ  ת
 
 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי  ,_________________מס' ת.ז.  ,_____________________ ,הח"מ אני
 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: ת האמתא מרול
 
 

________________ (להלן: _____כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ___תצהירי זה ניתן  .1
 .שירותי כביסהמוצרי טקסטיל ו לאספקת, 116/2013) למכרז פומבי רגיל מספר "החברה"

 ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה. ,משמש בתפקיד _________________ בחברההנני  .2

שירותי השכרה או מכירה,  באספקת פחות,שנתיים לבישראל של נסיון מוכח  תבעל החברה .3
  וכל השירותים הכרוכים בכך.כביסה ושינוע לפריטי טקסטיל, למוסדות ו/או חברות גדולות 

 -למסכמי המכרז בעצמה ; ולצרכי שינוע בלבד יכולת לספק השירות הנדרש בנספח א'  תבעל .4
 . ו/או באמצעות קבלן משנה הבעצמ

 יכולת מתן שירות בפריסה ארצית . תבעל .5

למסמכי  'ו בנספח לנדרש בהתאם השירות לאספקתמסוגלת לעמוד בדרישות ההערכות  .6
 .המכרז

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.  .7

 

 

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                           
 

 

 אישור

 

במשרדי ברחוב  ,עו"ד,________________הופיע בפני _ __________כי ביום  ,הנני מאשר בזה

זהות  ידי תעודת עצמו על ההישז ,_______________ _________________, מר__________ 

ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים  ,מספר ______________

 .בפני אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה - הקבועים בחוק אם לא יעשה כן

 

 

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                                                     

  



 

 
32 

 

 'ונספח 

 תהליך התארגנות –שירותי כביסהאספקת מוצרי טקסטיל ומכרז 
 

חודשים מיום החתימה על ההסכם לצורך  2 כרז שירותי כביסה  עומדים לרשותךעם זכייתך במ
 התארגנות למתן השירותים כהגדרתם במכרז.

 המועד האחרון לסיום ההתארגנות : ________________.

 בהתאם ללו"ז שלהלן, עליך לדווח למכבי, על עמידה באבני הדרך להתארגנות למתן השרות.

 לעמוד בלו"ז שלהלן.  הזוכה מתחייב

 של ההסכם, על כל המשתמע מכך. תהווה הפרה יסודית  תארגנות אי עמידה באבני הדרך לה

 להלן לו"ז לביצוע תהליך ההתארגנות החל מתאריך___________________.

 

 על הזוכה לבצע הנדרש בהתאם להסכם לפי התאריכים המצוינים בטבלה :

 

 בוצע/לא בוצע תיאור המטלה תאריך ביצוע

פריטי הטקסטיל הצגת הזמנת  בתוך שבועיים ראשונים
    בהתאם לנדרש

 בתום שבועיים

 הצגת שלד תכנית פריסה ארצית /
מחוזית לרבות הסכמים או טיוטות 

 הסכם מול קבלני משנה
  

הצגת תכנית ולו"ז לביצוע זיהוי אישי 
   (במידה ונדרש)

 שבועות 6בתום 

הצגת מלאי פריטי הטקסטיל בהתאם 
   לנדרש

קבלני הצגת הסכמים חתומים מול 
   משנה

הצגת תכנית מפורטת למתן השירות 
בפריסה ארצית כולל פירוט ימים 

 ושעות הגעה לכל יעד

  
 
 
 
 

 

סיום שלב ההערכות 
לא  -ותחילת מתן שירות

 שבועות  8יאוחר מתום 

פיזור פריטי הטקסטיל , בהתאם 
   להזמנות שיועברו מהיעדים השונים

העברת דיווח ברמה שבועית על קצב 
   ההתקדמות
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 'זנספח                                               פריסת סניפי / מתקני מכבי 

 

מחוזיישובמס' סידורימחוזיישובמס' סידורי
מחוז צפוןעכו106הנהלהלד - מרכז לוגיסטי1
מחוז צפוןעפולה107הנהלהרחובות - פארק ת.מ.ר2
מרכז מסחרי108הנהלהתל אביב - קמפוס מכבי3 מחוז צפוןצפת - 
מחוז צפוןקרית ביאליק109הנהלהמוקד אחיות - שיבא4
מחוז צפוןקרית טבעון110מחוז הנגבאשדוד ד'5
מחוז צפוןקרית ים111מחוז הנגב"אשדוד י""א"6
מחוז צפוןקרית מוצקין -  גורדון112מחוז הנגבגדרה7
מחוז צפוןקרית מוצקין -  גושן113מחוז הנגבגני טל8
מחוז צפון"קרית מוצקין - בי""מ"114מחוז הנגביבנה9

מחוז צפוןקרית מוצקין  צפון - נתניהו115מחוז הנגבקרית מלאכי10
מחוז צפוןקרית מוצקין;בית אילדן - מכונים116מחוז הנגברחובות - סמילנסקי11
מחוז צפוןקרית שמונה117מחוז הנגבמזכרת בתיה12
מחוז צפוןרכסים118מחוז הנגבאופקים13
מחוז צפוןשפרעם119מחוז הנגבאשקלון14
גרנד קניון - מכונים120מחוז הנגבבאר שבע - ט'15 מחוז צפוןחיפה - 
מחוז צפוןקרית אתא - סניף חדש121מחוז הנגב"באר שבע - י""א מכבי טף"16
מרכז רפואי נגב17 מנהלת המחוז122מחוז הנגבבאר שבע -  ק סנטר -  מחוז צפוןחיפה - צ'
מחוז צפוןנצרת "כליל יופי"123מחוז הנגבבאר שבע - נווה זאב18
מחוז צפוןבית מרקחת נווה שאנן חיפה124מחוז הנגבבאר שבע- רמות19
מחוז צפוןיוקנעם - ביג125מחוז הנגבדימונה20
מחוז צפוןבית מרקחת כרמל (חורב)126מחוז הנגבירוחם21
מחוז שפלה ירושליםירושלים - גילה127מחוז הנגבכסייפה22
מחוז שפלה ירושליםקרית ספר - (חנות)128מחוז הנגבלהבים23
מחוז שפלה ירושליםאזור129מחוז הנגבלקייה24
מחוז שפלה ירושליםאשדוד ג'130מחוז הנגבמיתר25
מחוז שפלה ירושליםבת ים -   כצנלסון131מחוז הנגבמצפה רמון26
מחוז שפלה ירושליםבת ים -  קדושי קהיר132מחוז הנגבנתיבות27
מחוז שפלה ירושליםגן יבנה133מחוז הנגבסעד28
מחוז שפלה ירושליםחולון -  קרית בן גוריון134מחוז הנגבעומר - גני עומר29
מחוז שפלה ירושליםחולון - נאות שושנים135מחוז הנגבעין הבשור30
מחוז שפלה ירושליםחולון - קוגל136מחוז הנגבערד -  מעוף31
מחוז שפלה ירושליםחולון - רח' אילת137מחוז הנגבערד - סניף32
מחוז שפלה ירושליםלד - נווה נוף138מחוז הנגב"ערד - פיזיו ובי""מ"33
מחוז שפלה ירושליםנס ציונה - רח' נורדאו139מחוז הנגבערוער34
מחוז שפלה ירושליםנס ציונה; קניותר140מחוז הנגבקרית גת - אתרי מקרא35
ברכה רמות "141מחוז הנגבקרית גת (עמידר)36 מחוז שפלה ירושלים(זד"ל)ראשל""צ - 
מחוז שפלה ירושלים"ראשל""צ - מגדלי שמש"142מחוז הנגברהט37
מחוז שפלה ירושלים"ראשל""צ - פרס נובל"143מחוז הנגבשדרות38
מחוז שפלה ירושלים"ראשל""צ -אחוזת ראשונים"144מחוז הנגבאשדוד רשב"י (אשדוד ז' חדש)39
מרכז המכונים"145מחוז הנגבבית מרקחת אחד העם רחובות40 מחוז שפלה ירושלים"ראשל""צ -
מגדלי הרכבת - בי"מ41 מחוז שפלה ירושלים"רחובות - מלש""ח"146מחוז הנגבבאר שבע, 
מחוז שפלה ירושליםרחובות מזרח147מחוז הנגבאוניברסיטת בן גוריון42
מחוז שפלה ירושליםרמלה148מחוז הנגבאשדוד - בי"מ סי מול43
מרכז מכונים44 מחוז שפלה ירושליםבת ים - בלפור149מחוז הנגברחובות - 
מנהלת המחוז150מחוז הנגבערד - מכבידנט45 מחוז שפלה ירושליםמודיעין - 
מחוז שפלה ירושליםחולון - צאלים151מחוז מרכזאור יהודה46
מחוז שפלה ירושליםראשל"צ - בית מרקחת קארדו152מחוז מרכזאילת 47
מחוז שפלה ירושליםמודיעין - תלתן153מחוז מרכזאילת -  שחמון48
מחוז שפלה ירושליםאפרת154מחוז מרכזאלעד49
מחוז שפלה ירושליםבית שמש 155מחוז מרכזבני ברק - כהנמן50
מחוז שפלה ירושלים"בית שמש - מרפ""ש"156מחוז מרכזבני ברק - ר' עקיבא51
מחוז שפלה ירושליםבית שמש; רמת בית שמש - דונה157מחוז מרכזגבעת שמואל 52
מחוז שפלה ירושליםביתר 158מחוז מרכזגבעתיים - עמישב53
מחוז שפלה ירושליםירושלים -  גבעת זאב159מחוז מרכזגבעתיים - רח' כצנלסון54
מחוז שפלה ירושליםירושלים - בנין כלל; רוטר160מחוז מרכזגני תקוה55
מחוז שפלה ירושליםירושלים - מזרח161מחוז מרכזיהוד56
מחוז שפלה ירושליםירושלים - פסגת זאב162מחוז מרכזיפו -  תקומה57
מרכז מסחרי חדש58 מחוז שפלה ירושליםירושלים - מרכז רפואי אלון163מחוז מרכזקרית אונו - 
הדסה הקטנה164מחוז מרכזרמת גן -  אורה59 מחוז שפלה ירושליםירושלים; 
מחוז שפלה ירושליםמבשרת ציון165מחוז מרכז"רמת גן - ביאליק - בי""מ"60
מרום נווה; רח' נגבה61 מחוז שפלה ירושליםמודיעין166מחוז מרכזרמת גן - 
מרכז רננים167מחוז מרכזשהם62 מחוז שפלה ירושליםמכבים - 
מחוז שפלה ירושליםמעלה אדומים168מחוז מרכז"ת""א -  המלך ג'ורג"63
מחוז שפלה ירושליםקרית ספר - ברכפלד169מחוז מרכז"ת""א -  רמת אביב; אחימאיר"64
מחוז שפלה ירושליםמודיעין - קייזר170מחוז מרכז"ת""א - אזורי חן"65
מחוז שפלה ירושליםקרית ספר - שכונה דרומית171מחוז מרכז"ת""א - בלפור"66
מחוז שפלה ירושליםבית שטראוס172מחוז מרכז"ת""א - בנין אמפא; יגאל אלון"67
מחוז שפלה ירושליםקרית ספר - בית מרקחת173מחוז מרכז"ת""א - השלה"68
מחוז שפלה ירושליםירושלים , בנין כלל - בית מרקחת174מחוז מרכז"ת""א - יד אליהו"69
מחוז שפלה ירושליםביתר - סניף חדש175מחוז מרכז"ת""א - שכונת התקווה"70
מרכז מכונים176מחוז מרכז"ת""א -אידלסון"71 מחוז שפלה ירושליםרמת בית שמש - 
מחוז שפלה ירושליםקרית ספר אבני נזר177מחוז מרכז"ת""א -בלפור - בי""מ"72
מבנה לשימור"73 ברנר -  מחוז שרוןאבן יהודה 178מחוז מרכז"ת""א-
מחוז שרוןאור עקיבא179מחוז מרכזתל אביב; הדר יוסף 74
מחוז שרוןאורנית180מחוז מרכזתל אביב - רמת אביב ג - בי"מ75
מחוז שרוןאלפי מנשה181מחוז מרכזאלעד - סניף חדש76
מנהלת מחוז מרכז77 מחוז שרוןאריאל182מחוז מרכזרמת גן - 
מחוז שרוןהוד השרון 183מחוז מרכזגבעתיים - בי"מ חדש78
הנדיב ""כוכב העיר"184מחוז מרכזבני ברק, מרכז רפואי79 מחוז שרון"""הרצליה - 
מחוז שרוןהרצליה - השרון185מחוז מרכזת"א - אפטר 809
מחוז שרוןהרצליה - סוקולוב186מחוז מרכזת"א , הדר יוסף - מרכז אולימפי81
מחוז שרוןחדרה 187מחוז מרכזקרית אונו - בית מרקחת82
מחוז שרוןטייבה 188מחוז מרכזר"ג ביאליק מכבידנט83
מחוז שרוןטירה 189מחוז צפוןאום אל פאחם 84
מחוז שרוןכוכב יאיר; מצפה ספיר190מחוז צפוןבית שאן85
מחוז שרוןכפר יונה191מחוז צפוןדאלית אל כרמל86
מחוז שרוןכפר סבא192מחוז צפוןזכרון יעקב87
מחוז שרוןכפר שמריהו193מחוז צפוןחיפה -  הדר88
מרכז חורב89 דוד המלך194מחוז צפוןחיפה -   מחוז שרוןנתניה -  
מחוז שרוןנתניה דרום195מחוז צפוןחיפה -  נווה שאנן90
מנהלת המחוז91 מחוז שרוןנתניה מזרח196מחוז צפוןחיפה - 
ק סנטר92 מחוז שרון"פ""ת -  עמישב"197מחוז צפוןחיפה; צ'
מחוז שרוןפ""ת - עמישב" - בי"מ"198מחוז צפוןחצור 93
מחוז שרון"פ""ת - תפארת העיר"199מחוז צפוןטבריה 94
מחוז שרוןפרדס חנה200מחוז צפוןטירת הכרמל95
מחוז שרוןפרדס חנה - חדרי רופאים201מחוז צפוןכפר יסיף96
מחוז שרוןקלנסווה202מחוז צפוןכרמיאל97
מחוז שרוןראש העין203מחוז צפוןכרמיאל - חדש98
מחוז שרוןרמת השרון - הנצח204מחוז צפוןמגדל העמק99
מחוז שרוןרעננה205מחוז צפוןמעלות100
מחוז שרוןתל מונד206מחוז צפוןמשגב101
מחוז שרוןהרצליה , סוקולוב - בית מרקחת207מחוז צפוןנהריה102
מחוז שרוןנתניה - מרכז רפואי208מחוז צפוןנצרת - יפיע103
מרכז אהרוני209מחוז צפוןנצרת עילית; קניון לב העיר104 מחוז שרוןכפר סבא - 
מחוז צפוןנשר105
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 'חנספח 
 
 

 שאלותלהצגת טופס מבנה 

 שאלה מס' סעיף מס"ד   
 מנהלה

  1     
2     
3     
4     
5     

 מפרט
  1     

2     
3     
4     

 מענה טכני
 1     

2     
3     
4     

 הסכם
  1     

2     
3     
4     

 עריכת ביטוחים אישור
 1     

2     
3     

 טופס הצעה
 1     

2     
3     
4      
5     

 ערבות
  1     

2     
3     
4      
5     

 תצהיר
  1     

2     
3     

 


	1. כללי
	1.1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "מכבי"), מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק מוצרי טקסטיל ושירותי כביסה, על פי חלוקה ל -3 קבוצות, כהגדרתן במפרט,  נספח א'.
	1.2.  ההתקשרות היא לתקופה של 24 חודשים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב- 2 תקופות נוספות בנות 24 חודשים כל אחת ; בתנאים (1) זהים, או (2) מיטיבים עם מכבי בתיאום עם הספק.
	1.3. באם מכבי תממש אופציה כל שהיא כאמור, הזוכה יספק ביגוד חדש מקבוצה א' כמפורט במפרט נספח א', באותו מפרט בד (או משופר) ובדגם שתגדיר מכבי.
	1.4. בתום ההתקשרות הביגוד מקבוצה א' יעבור לרשות מכבי ללא עלות ; קבוצה ב'- שייכת לספק; קבוצה ג'- בבעלות מכבי. 
	1.5. עם רכישת מסמכי המכרז תשאיל מכבי  לרוכש דוגמאות פריטי קבוצה א'. הדוגמאות יושבו עם הגשת ההצעה. 
	1.6. 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.
	1.7. מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם   להלן, אם ירצו בכך.
	1.8. מכבי שומרת לעצמה הזכות להתקשר עם ספק אחר לאספקת השירותים באמצעות ארון ממוחשב עבור המעבדה המרכזית. במקרה כאמור נתח הפעילות מול הספק הזוכה  במכרז זה, יפחת בכמות משוערת של כ-1500 חלוקים, ולספק לא יהיו טענות בגין כך. יובהר כי לא יהיה בהפחתה כאמור כדי למנוע מהספק הזוכה להשתתף בהליך הרכש כאמור. 
	1.9. 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.

	2. מנהלה
	2.1. רכישת מסמכי המכרז
	המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 25.4.13 ועד ליום 2.5.13 בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של  1,500  ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00.  
	2.2. בירורים ופניות
	2.2.1. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים.
	2.2.2. הפניות תעשנה עד ליום 19.5.13 וזאת אך ורק בקובץ Word בנוסח ובמבנה המצ"ב כנספח י"א, באמצעות דואר אלקטרוני: mandel_an@mac.org.il. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת פנייתו בטלפון מס': 03-5143643.
	2.2.3. פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף 2.2.2 לא תענינה.
	2.2.4. על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תישלחנה התשובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.
	2.2.5. תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום 4.6.13.

	2.3. אופן ומועד הגשת ההצעות
	2.3.1. את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!) במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי רגיל מספר 116/2013, לידי גב' ענת מנדל - רכזת ועדת המכרזים", ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14 (או למי שימונה כממלא מקומה במכבי).
	2.3.2. ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום חמישי 13.6.13 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
	2.3.3. ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח ג', ונספח ג'-1 לאחר חתימתה, והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט בסעיף 4 להלן, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד. למען הסר ספק יובהר, כי במקרה של סתירה בין האמור במדיה המגנטית לבין פלט המחשב יגבר האמור בפלט המחשב.

	את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג' ועל גבי המדיה המגנטית נספח ג'-1 של מסמכי המכרז (יוגש כקובץ אקסל). גיליון הצעת המחיר- ג'1 יודפס ויחתם על ידי הספק- בחתימה ובחותמת. יש להגיש הצעה מלאה בלבד. לא תתקבלנה הצעות חלקיות.
	הגיליון החתום מהווה חלק מנספח ג'. במקרה של סתירה בין המדיה המגנטית לבין הגיליון המודפס, יקבע האמור בגיליון המודפס.
	2.3.5. 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.
	2.3.6. המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה ע"י רכזת ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.
	2.3.7. ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.
	2.3.8. 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.


	3. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז 
	3.1. רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
	3.1.1. תאגיד מורשה כחוק בישראל.
	3.1.2. מנהל ספרים כדין.
	3.1.3. הכנסותיו  בשנתים האחרונות (2011-2012) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 3.8 מיליון  ₪ לשנה לפחות. 
	3.1.4. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות, באספקת שירותי השכרה או מכירה, כביסה ושינוע לפריטי טקסטיל, וכל השירותים הכרוכים בכך. 
	3.1.5. בעל יכולת לספק השירות הנדרש בנספח א' בעצמו, ו/או באמצעות קבלן משנה לצרכי שינוע בלבד.
	3.1.6. בעל יכולת מתן שירות בפריסה ארצית .
	3.1.7. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
	3.1.8. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.

	3.2. עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים – הצעתו תפסל.
	3.3. 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.     

	4. התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה
	4.1. 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 תישלח על ידי מכבי בכתב.
	4.2. הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תישלח 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.
	4.3. בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי המציע.
	4.4. ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף 4.2 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף 4.3 לעיל, לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

	5. אישור עריכת ביטוחים 
	5.1. 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.
	5.2. שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף 2.2 לעיל.
	5.3. הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות, אישור עריכת ביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.

	6. בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות
	6.1. 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.
	6.2. 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.
	6.3. ציון האיכות: 
	ינתן על פי אמות מידה כלהלן: 
	/
	6.3.1.  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 6.9 להלן.
	6.4. ציון המחיר: 
	6.4.1. ייקבע על ידי סכימה של הצעת המציע ל-3 הקבוצות השונות בהתאם לאומדן הכמויות בטופס ההצעה. 
	6.4.2. בפריטי קבוצה א' בלבד מכבי תבחן חלופות התקשרות שונות - תשלום על פי שכירות חודשית ו/או  תשלום לפי שימוש, כאשר כל אחת מהחלופות תיבחן עם זיהוי אישי וללא זיהוי אישי (זיהוי מידות בלבד). לצורך קביעת ההצעה הזוכה ובהתייחס לפריטי קבוצה א' - יתווסף פקטור 5% לציון המחיר הכולל זיהוי מידות בלבד (יוכפל ב- 1.05), ביחס למחיר הכולל זיהוי אישי. 
	6.5. יודגש, כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי ההצעות שעמדו בדרישות ההכרחיות. 
	6.6. 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. 
	6.7. 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.
	6.8. ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע 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.
	6.9. 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 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.
	6.10. מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.
	6.11. 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.
	6.12. מסמך האומדן יופקד בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

	7. התחייבויות המציע הזוכה במכרז
	7.1. הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז, בתוך 7 (שבעה) ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.
	הזוכה מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות, אישור עריכת ביטוחים חתום ומאושר על-ידי חברת הביטוח.
	ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות כמופיע בנספח ב' למכרז.
	7.2. מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
	7.3. במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית לביצוע התחייבויותיו על-פי הנוסח המצ"ב.

	8. ביטול המכרז
	8.1. 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 פריטי טקסטיל,  והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות (נספח ב').
	8.2. 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.
	8.3. הודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.
	8.4. 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.

	9. עיון במסמכי המכרז
	עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי. 
	10. בעלות על מסמכי המכרז
	מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין 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.
	11. סמכות שיפוט
	סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל אביב - יפו. 
	"הגופים הנוספים" – אסותא מרכזים רפואיים בע"מ, בית בלב בע"מ, קרן מכבי (ע"ר)- מכבי טבעי, מכבי דנט.  
	3.2. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב-2 תקופות נוספות בנות 24 חודשים כל אחת ; בתנאים (1) זהים, או (2) מיטיבים עם מכבי בתיאום עם הספק,  תוך שמירה על כל יתר הוראות ותנאי ההסכם (להלן: "תקופות האופציה").
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