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 מנהלה

 כללי .2

, /יםהמסוגל אחד או יותר עם ספק להתקשר מבקשת( "מכבי": בריאות )להלןכבי שירותי מ .1.1

יסי רכישה תשע"ה וכרט ופסח ראש השנה כרטיסי שי אלקטרוניים לחגים להנפיק ולשווק

 . רזהמכשל מסמכי  נספח א' כמפורט במפרט,אלקטרוניים נוספים למכבי ולעובדיה 

  מכבי לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי אינה מתחייבת .1.2

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

השונים וכתוצאה מכך  המציעיםלפצל את ההתקשרות בין תהא רשאית, אך לא חייבת, מכבי  .1.1

יותר מספק אחד לאספקת כרטיסי או עם ו/, כרטיסי שי לחגיםעם ספק אחד לאספקת  תתקשר

 של מכבי. והבלעדי הכל על פי שיקול דעתה המוחלט, רכישה נוספים

מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם  .1.1

 , אם ירצו בכך. להלן

 

 הגדרות ./

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

 שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 120/2011מספר  פומבי רגיל מכרז – "המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

  -" "כרטיסים  

)להלן  תשע"ה  ופסח ראש השנהמיועדים לחלוקה לקראת  – כרטיסי שי אלקטרוניים .א

 "(.החגים"

כרטיסי אלקטרוניים אשר יהיו זהים בכל פרט  –נוספים כרטיסי רכישה אלקטרוניים .ב

ידי כל בכמות שתוזמן על  החגיםלכרטיסי השי, אולם יחולקו לעובדי מכבי בתקופה שלאחר 

 עובד, באופן חד פעמי בלבד.

מכבידנט בע"מ, נ.ב.ט. ניסוי אסותא מרכזים רפואיים בע"מ, קרן מכבי )ע"ר(,  – "הגופים הנוספים"

מכבי מקיף בע"מ,  ,ביצוע וטכנולוגיה בע"מ, מכבי יזמות וניהול בע"מ, מכבי קאר בע"מ, בית בלב בע"מ

  פי שיקול דעתם של הגופים.-הכל על ,מועדון לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע"מ –שפע 

 

 למסמכי המכרז. נספח ב' -הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם ההתקשרות 
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 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .1.1

בי שירותי בריאות", ברח' במשרדי "מכ מסמכיוהמעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את 

בין  ,ה'-בימים א' , מטעמה, או מי שימונה ענת מנדלגב' , אצל 11אביב, קומה -תלב 22המרד 

  של סךבתמורה לתשלום  21.../2 ליום ועד 21...4מיום  , החלכל זאת. 10:00-11:00השעות 

  במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.)שלא יוחזר(, ש"ח   1000

 בירורים ופניות .1.2

ענת מכבי: גב'  נציגתמסמכיו אל ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או  .1.2.1

 , כאמור לעיל.ועדת המכרזים רכזת, מנדל

 Wordוזאת אך ורק בקובץ , 00:/2בשעה  21...3/עד ליום  תתאפשר הגשת שאלות .1.2.2

: באמצעות דואר אלקטרוני, 'וכנספח בנוסח ובמבנה המצ"ב 

mandel_an@mac.org.il פנייתו. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת 

 .01-3111411בטלפון מס': 

 לא תענינה.לעיל פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .1.2.1

שלחנה יתכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .1.2.1

 , וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.התשובות ממכבי

  דואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .1.2.3

 .7.21./ עד ליום

 אופן ומועד הגשת ההצעות .1.1

 את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות  .1.1.1

 ,120/2011מספר  פומבי רגילמכרז " אך ורקהדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם 

או " )11, תל אביב, קומה 22ברח' המרד רכזת ועדת המכרזים,  - ענת מנדללידי גב' 

 (.ומה במכבימי שימונה כממלא מקל

להגשת המועד האחרון . 10:00-11:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א'  .1.1.2

לא . הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, 00:/2 בשעה 9.7.21 'ד הוא יום ההצעות

 !תתקבלנה

והיא תוגש ביחד  ,ג'כנספח על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב חתומה ההצעה תוגש  .1.1.1

המסמכים שיש לצרף  כוללהוא חלק מהם,  מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה כלעם 

 , וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.להצעה

 תמקוריהבכריכתם מען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז ל .1.1.1

מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים  תכלול את כלהיא נרכשו ממכבי, שכפי 

 ואת החתימות כנדרש.כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים 

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם  .1.1.3

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

 ושעת קבלה.

הצעות השל  רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשהועדת המכרזים  .1.1.4

 לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .1.1.2

mailto:mahat_s@mac.org.il
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דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם 

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

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

 עקב כך.

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .1

 :יענה על כל הדרישות שלהלן רשאי להגיש הצעות ספק אשר .1.1

 כרטיסים אלקטרוניים.כחוק בישראל המנפיק מורשה תאגיד  .1.1.1

 .1724-בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .1.1.2

 כרטיסים אלקטרוניים באספקת ,פחותשנים ל 2של בישראל בעל נסיון מוכח  הינו .1.1.1

  וכל השירותים הכרוכים בכך.

כרטיסים  2,000של לפחות  לשלושה ארגונים גדולים לפחות, הניסיון כולל הנפקה .1.1.1

 שנה.לכל ארגון,  לאלקטרוניים 

לפחות, מיום החלוקה  שנים 3 -פוגה של כל הכרטיסים האלקטרוניים תאריך הת .1.1.3

 האחרון.

בכל נקודות המכירה כפי שיפורסמו על פריסה גיאוגרפית ארצית: הכרטיסים יכובדו  .1.1.4

ישובים  30 -תתפרסנה במכירה הנקודות גבי הכרטיסים אלקטרוניים, ובלבד ש

 20 -לפחות ובהם הערים: ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע, וכן לא פחות מ

ישובים לפחות ובהם  10נקודות למכירת מזון בכל רחבי הארץ אשר תתפרסנה על פני 

 הערים המצוינות לעיל.

אפשרויות נוספות כגון:  3מוצרי מזון וכן לפחות  מגוון מוצרים לקניה יכלול: .1.1.2

מוצרים לבית, מל, הנעלה, ספרים ומכשירי כתיבה, קוסמטיקה, הלבשה, מוצרי חש

 .וכיו"ב "עשה זאת בעצמך", תיירות

 להלן.עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט  .1.1.4

 רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך. .1.1.7

אחד ביעמוד  שלאעמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  .4.2

 .הצעתו תפסל – התנאיםמ

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך,  .1.1

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

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

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .4

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  70כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,המציע יאשר .3.1

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

ובמקרה זה יהיה  כל אחת, )ששים( יום 40ת של עד ונוספות להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופ

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

 שלח על ידי מכבי בכתב.יבקשה כאמור ת
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שלח למכבי על ידי המציע יהודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, ת .3.2

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

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

 על ידי המציע. כהצעה שבוטלההעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו ב .3.1

לעיל,  3.1 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  3.2 ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .5.4

 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 ז ומסגרת ההתקשרותבחירת הזוכה במכר ..

כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי מ .4.1

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

מכבי תהא רשאית לפצל את הזכייה לרכישת כרטיסי הרכישה האלקטרוניים הנוספים בין מספר  .4.2

 מציעים.

מפורטים ה המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים אמות .4.1

 והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן 10% –ואיכות  70% –: מחיר להלן

 .בחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונותישת

 : ציון האיכות .4.1

 כלהלן:ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה 

 שקלול ב % )מעבר לתנאים המוקדמים( פירוט מדדים

 8 של נקודות מכירת מזון פריסה גאוגרפית 

 2 נקודה( 1שנים= 5)כל  שנים 2מעל  -ניסיון בתחום שיווק הכרטיסים האלקטרוניים 

 10 סה"כ איכות 

 
 :ציון המחיר .4.3 

 פי גובה אחוז ההנחה שתינתן.ציון המחיר ייקבע על 

 

המציע,  את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של תבחןועדת המכרזים  .4.4

מוניטין של היצרן מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, 

, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות מך הנתונים שצרף להצעהס על ונסיון בארץ,

לקוחותיו של המציע מהתקשרויות  וכן על סמך בדיקת המלצות ,שונות קודמות עם המציע

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

 להלן. 4.10 מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף 

 לעיל 1בתנאים המוקדמים שבסעיף נתן אך ורק לגבי הצעות  שעמדו ייודגש כי הציון המשוקלל י .4.2

 .ובדרישות ההכרחיות במפרט

כהגדרתו להלן, מכבי תהא  ,באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נסיון גרוע" .6.8

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

המילים "נסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו/או  ,לצורכי סעיף זה

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.
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רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול  ועדת המכרזים תהא .4.7

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

 במסגרת שיקוליה.

שימונה  הצוות ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. .4.10

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

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

 שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

 מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  .4.11

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

  , למקרהועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה .4.12

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

 חודשים מיום תחילתו.)שלושה(  1 י מכבי בתוךיד-לשהיא, או יבוטל ע

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .7

)שבעה(  2, בתוך למסמכי המכרז 'כנספח בהמצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם  .2.1

 מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. עבודה ימי

ההתקשרות ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים2הסתייגויות בנוסח הסכם 

 .כמופיע בנספח ב' למכרז

 המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. מסמכי .2.2

ערבות בנקאית אוטונומית  מכביכה ל, ימסור המציע הזוההתקשרות במעמד החתימה על הסכם .2.1

 נוסח המצ"ב.פי ה-לביצוע התחייבויותיו על

 

 ביטול המכרז .8

מציע  לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי .4.1

והכל   .הכרטיסים לאספקתידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם -כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

 (.'נספח בההתקשרות )כמפורט בהסכם 

לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .4.2

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

 .כאמור

 כל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.אלקטרוני ל שלח בדואריהודעה על ביטול המכרז ת .4.1

י מסמכי מכבימהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי  .8.4

 המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.
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 עיון במסמכי המכרז .9

 תוצאות פרסום לאחר, 1771-, התשנ"גהמכרזים חובת לתקנות)ו( 21 תקנה להוראות בהתאם .7.1

תיאום  לאחר, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה המכרז במסמכי במכרז משתתף של עיון, המכרז

למכבי לכיסוי לשעה  ₪ 400של  סךמראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום 

 העלות הכרוכה במתן זכות העיון כאמור.

ת זכויותיו במסגר מיצוי בדבר המשתתף לבדיקת ורק אך נועד לעיל כמפורט המכרז במסמכי עיון .7.2

, ללא קבלת אישור מראש ןאו מקצת כולן, הרחב לציבור אלה תוצאות לפרסם אין. המכרז הליך

 ובכתב ממכבי. 

 

 בעלות על מסמכי המכרז .20

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

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

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

 

 מכות שיפוטס .22

ר לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה בכל הקשו הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

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



 

 נספח א'

 מפרט

 
 במפרט הינן דרישות הכרחיות אלא אם צוין אחרתכל הדרישות 

 

 להזמנה נוספתש"ח עם אופציה  4,000,000 עד לקבל כרטיסים בסכום כולל של תמבקש מכבי כמויות: .1

 ש"ח. 1,300,000 עד  של כרטיסים בשווי             

 אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לסכומים אלה.   

המוזמנים האלקטרוניים  כמות כרטיסי השי את הזכות להפחית את מכבי שומרת לעצמה

 . משווים 1/1בשיעור של עד 

, והכל  מכבי תורה, בארבעה מועדים עליהם תורההכרטיסים יועברו למכבי, למקום עליו : מועדים .2

 הפירוט כדלקמן: על פי כמפורט בהסכם המצורף כנספח ב למכרז להלן "ההסכם",

 כרטיסים כלהלן: בשני מועדים, יועברו .2.1

  )להלן "מנה א"(.₪  300בערך נקוב של  כרטיסי שי  2.1.1

 .כרטיסים 1300 -כ לכל הפחות)להלן "מנה ב"(, ₪  230בערך נקוב של  כרטיסי שי  2.1.2

 כמות זו הינה אומדן בלבד. 

מכבי,  ורהת ורה מכבי, תועברנה למכבי מעטפות, במספר עליותבשני מועדים נוספים עליהם  2.3

לכל אחד  ₪ 300בערך נקוב של  הנוספים,  אלקטרונייםהרכישה ה כרטיסיאחת    שבכל

     מהכרטיסים.

 .כוללים מע"מ כדיןכל הסכומים במכרז ובהצעה  .3

 

יובהר ויודגש, כי המציעים לא יהיו רשאים להגביל את השימוש בכרטיסים לאחוז מסוים מסכום  .4

למעט בנקודות מכירה שאינן הרכישה הכולל ולדרוש השלמת תשלום באמצעי תשלום אחרים, 

 רשתות מזון בבעלות המציע.

 לפחות, מיום החלוקה האחרון. שנים5 –אלקטרוניים התאריך התפוגה של כל הכרטיסים  .5

 הנוספיםהזמנת הכרטיסים, לרבות חלוקתם והתשלום בעבורם, יבוצעו ע"י המחוזות, מטה מכבי והגופים  .6

אנשי קשר מטעם מכבי. רשימת אנשי  11-)ככל שיחפצו בכך( באופן עצמאי. האמור לעיל יבוצע ע"י  כ

 הקשר תועבר לזוכה.

כאשר בכרטיסי השי המעטפה  מנה א, מנה ב, הזוכה יספק את הכרטיסים בשני סוגי מעטפות שונים,  .7

 חתומה.  אגרת ברכה שתסופק ע"י מכבי ואשר תוכנס למעטפה המתאימה שתהיה תכלול

יסופקו על ידי הזוכה במעטפות נפרדות ללא אגרות  (לעיל 2.3סעיף ) הנוספיםאלקטרוניים ההכרטיסים  .8

 ברכה.

נקודות חלוקה ברחבי הארץ )מחיפה עד אילת( שיקבעו ע"י מכבי, עד  11-הזוכה יספק את הכרטיסים לכ .9

החלוקה תקבע בתאום  (."יום החלוקה האחרון" –)להלן  בהסכםלא יאוחר מהתאריכים הנקובים 

 להסכם. 2מראש עם אנשי הקשר שיוסמכו ע"י מכבי, והכל כמפורט בסעיף 

 .הכרטיסים יונפקו כשהם ריקים ויטענו עפ"י הוראה ממכבי .11

מהכמות  1/3בשווי כולל של עד  –את הזכות להחזיר כרטיסים עודפים לזוכה  הלעצמ תמכבי שומר .11



 

 
7 

ימים מיום ההחזרה, והכל כמפורט  7בתוך  –עפ"י עלותם  תמורת שיק מזומן מהזוכה - בפועל המוזמנת

 להסכם. 7.6בסעיף 

 פריסה ארצית גיאוגרפית: .12

הכרטיסים יכובדו בכל נקודות המכירה כפי שיפורסמו על גבי הכרטיסים, ובלבד שמספר נקודות 

לא  ישובים לפחות ובהם הערים: ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע, וכן 51 -תתפרסנה בהמכירה 

ישובים לפחות ובהם  11נקודות למכירת מזון בכל רחבי הארץ אשר תתפרסנה על פני  21 -פחות מ

 הערים המצוינות לעיל.

 מגוון מוצרים לקניה יכלול: .13

אפשרויות נוספות כגון: הלבשה, מוצרי חשמל, הנעלה, ספרים ומכשירי כתיבה,  5מוצרי מזון וכן לפחות 

 . וכיו"ב את בעצמך", תיירותקוסמטיקה, מוצרים לבית, "עשה ז
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 ה ס כ ם
 021/ ,ביום ____  בחודש _________ ,אביב-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 

  
 בריאות מכבי שירותי 
 (79//48990)מס' מזהה  7299//אגודה עותמנית מס'  
 אביב-לתהיכל הסיטי, , 22מרח' המרד  
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :קרא להלןיאשר ת 

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 _______________________ בע"מ___ 

 ___________________________ח.פ.  

 _____________________________מרח' ___ 

 "הזוכה" :יקרא להלןיאשר  
 ;שנימצד 

 

 

כרטיסי שי אלקטרוניים לחגים  אספקתל ,120/2011ו שמספר פומבי רגילומכבי פרסמה מכרז   הואיל
(, אשר העתק "המכרז" :)להלןנוספים  אלקטרוניים וכרטיסי רכישה ,תשע"ה ופסח ראש השנה

 ;הימנולהסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד   'כנספח אממנו על נספחיו מצורף 
 

ואשר  ,מכרזל 'גכנספח (, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" ן:והזוכה הגיש הצעה למכרז )להל והואיל
 בהתאם והשירותים המוצריםאת  לספקהסכים , ובכך מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 ;ובכל נספחיו לתנאים המפורטים בהסכם זה
 

סיון, הכישורים, חומרי הגלם, צוות ימצהיר כי ביכולתו וברשותו היכולת, הידע, הנ והזוכה והואיל
האמצעים לביצוע התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, וכן בידיו כל האישורים, עובדים וכל 

שיונות הנדרשים ע"י כל רשות, עפ"י כל דין וע"י כל גוף לביצוע התחייבויותיו יההיתרים והר
 כאמור בהסכם זה;

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

 
 

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן הוצהר,לפיכך 
 

 כללי .2

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

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

דם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש יהמוגדרים להלן הפירוש שבצבהסכם זה יהיו למונחים  .1.1
 :אחר
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 סכם זה, על נספחיו.ה - "ההסכם" .1.1.1

 .מכרזל ג'נספח  -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה" .1.1.2

 ופסח ראש השנהכרטיסי שי אלקטרוניים לחגים,  -"שירותים/ " "כרטיסים" .1.1.1
וכרטיסי רכישה  "(כרטיסי שי)להלן "תשע"ה 

הכל  "(כרטיסי רכישה)להלן " נוספיםאלקטרוניים 
בהסכם זה על כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט ו

 נספחיו.

 אנשי קשר ./

מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם  להיות המנהל הממונה__________  בזה אתמכבי ממנה  .2.1
 מכבי"(. יו/או כל מי שהוסך לכך על ידי מכבי )להלן "נציג זה

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

, יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי למוצריםנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת  .2.1
 י מכבי.יד-לידרש לכך עיוישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם 

לקבל מן הספק כל מידע בכל עת במהלך ההסכם לבדוק את ביצועו ו םרשאי יומכבי יה ינציג .2.1
 מכבי לצורך ההסכם וביצועו. יוהסבר כפי שיידרש ע"י נציג

 

 הזוכה והצהרות התחייבויות  .3

_ על הסכם זה ____של מר/גב' ______ ו/המצהיר כי הינו חברה פרטית/ציבורית וכי חתימת הזוכה 1.1

 ין ולעמידה בכל הוראות הסכם זה.ילכל דבר וענ הזוכהמחייבת את 

עפ"י הסכם זה, כי הוא בעל מלוא  יוחוזר ומצהיר כי ביכולתו ובאפשרותו לבצע התחייבויות הזוכה 1.2

סיון, וצוות העובדים לביצוע מלוא ההתחייבויות עפ"י הסכם זה, ברמה יהכישורים, הידע, האמצעים והנ

ובידיו כל המקצועית הנאותה והנדרשת ע"י מכבי, וכי הוא פועל עפ"י הוראות כל רשות ובכפוף לכל דין, 

 האישורים הנדרשים עפ"י דין, ע"י כל רשות וע"י כל גוף לביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.

בסוגים, במועדים  באיכויות,  בכמויות,  , רכישה כרטיסישי ו כרטיסי מתחייב בזאת לספק למכבי הזוכה 1.1

 ובשאר התנאים כמפורט בהסכם זה ובנספחיו.

 

 , בהתחייבויות הבאות:הזוכהלגרוע מכל התחייבות נוספת של  מתחייב, בין היתר, ומבלי הזוכה 1

 :למכבימתחייב לספק  הזוכה 1.1

רכישה נוספים  ש"ח וכן אפשרות להזמנה נוספת של כרטיסי 4,000,000של עד  בשווי שי כרטיסי 1.1.1

 ש"ח. 1,300,000עד  בשווי של

יהיו בעלי תוקף ואיכות דומים אחד למשנהו,  ולרבות זהות מנפיק הכרטיסים,  הכרטיסים 1.1.2

יכובדו, המוצרים אותם ניתן לרכוש באמצעותם, מועדי תקפותם וכל  המקומות והתנאים בהם

 ., למעט ערכם הנקובפרט נוסף הקשור לכרטיסים

 להלן. 4אמור בס' ייקבעו כ הכרטיסיםהכמויות דלעיל משוערות בלבד, והכמויות הסופיות של  1.1.1

יועברו למכבי, למקום עליו תורה, בארבעה מועדים עליהם תורה מכבי על פי הפירוט הכרטיסים  1.1.1

 כדלקמן:

תועברנה למכבי מעטפות, במספר עליו  ערבו של כל חגלא יאוחר משלושה שבועות לפני  א.

ו/או בערך  )מנה א'( ₪ 300 אלקטרוני בערך נקוב של שי שבכל אחת כרטיסכתורה מכבי, 

 כפי שתורה מכבי לזוכה.)מנה ב'( ₪  230נקוב של 

בהן כרטיסי הרכישה  מעטפות מכביתועברנה לבנפרד, ובמועדים כאמור לעיל,  ב. 

 כמות ועל פי הסכומים עליהם תורה מכבי., בהאלקטרוניים הנוספים
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מערך  1/1את הזכות להפחית את כמות הכרטיסים המוזמנים בשיעור של עד  מכבי שומרת לעצמה 1.2

 1,300,000של עד  בערךהזכות להזמין כמויות נוספות של כרטיסים לעיל וכן את  כאמורהכרטיסים 

  ש"ח. 4,000,000ש"ח מעבר לכמות הראשונית של  

בהתאם לגודל  וגי מעטפותס /)א( לעיל, בתוך  3.1.1יספק את כל הכרטיסים כאמור בס"ק  הזוכה 1.1

)ב( יסופקו במעטפות  3.1.1, ובצרוף אגרות הברכה. הכרטיסים הנזכרים בסעיף )א' או ב'( המנה

ובאחריותו, עפ"י הנחיות מכבי.  הזוכהנפרדות ללא אגרות ברכה. המעטפות תסופקנה ע"י ועל חשבון 

 ות הברכה למעטפות השונות. את אגרות הברכה בצירוף הנחיות לאופן שיוך אגר לזוכהמכבי תעביר 

ובאחריותו, בהתאם לאמור בהסכם  הזוכההכנסת הכרטיסים ואגרות הברכה למעטפות, תתבצע ע"י 

 כך גם, באם תדרש הוספת הודעה בדבר כרטיסי השי, על פי דין. זה.

מתחייב להפיץ את המעטפות ובהן הכרטיסים והברכות לנקודות חלוקה במקומות כאמור  הזוכה 1.1

"אנשי  –ידי אנשי קשר מקומיים עליהם תינתן לספק הודעת מכבי מראש ובכתב )להלן במפרט ול

  (.הקשר"

עם מכבי ועם אנשי הקשר, והכל לא יאוחר  בתיאום מראשמתחייב להפיץ את הכרטיסים  הזוכה

, אצל כל הזוכהלעיל, אשר הם המועדים האחרונים בהם יתקבלו מן  3.1.1מהמועדים הנקובים בסעיף 

 הקשר, כל הכרטיסים עפ"י האמור בהסכם.אנשי 

 יובהר, כי במעמד אספקת הכרטיסים תבוצע ספירתם ע"י נציג מכבי ובנוכחות נציג הזוכה.   

בלבד, וזאת עד לקבלת אישור כל  הזוכההאחריות לכרטיסים על כל הקשור והכרוך בהם, תחול על  1.3

אספקה שניתן עליה אישור איש משמעה  –איש קשר לקבלת הכרטיסים. "אספקה" לצורך הסכם זה 

 הקשר בכתב, בהתאם לאמור באישורו של איש הקשר.

ממועד אספקתם למכבי במועדים הנקובים  שנים 3תוקפם של הכרטיסים, יהא לכל הפחות, עד תום  1.4

לעיל, לגבי כל המוצרים ונקודות המכירה המצוינים במפרט ובהצעת הספק, ותאריך  3.1בסעיף 

 ל הכרטיסים.תוקפם יודפס על גבי כ

המקומות בהם יכובדו הכרטיסים לרבות חברות,  –"נקודות מכירה" בסעיף זה ובהסכם משמען 

 פירמות, חנויות, ספקי שירותים ואחרים.

נקודות המכירה בהם יכובדו ומיקומם הגיאוגרפי, וסוגי המוצרים ו/או השירותים הנמכרים בכל  1.2
 .הזוכהמקום, הינם כמפורט במפרט ובהצעת 

ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי מגוון המוצרים לקנייה יכלול מוצרי מזון  להסרת
אפשרויות נוספות כגון: הלבשה, מוצרי חשמל, הנעלה, ספרים ומכשירי כתיבה,  3וכן לפחות 

 .וכיו"ב קוסמטיקה, מוצרים לבית, "עשה זאת בעצמך", תיירות

יב כי כל המוצרים ו/או השירותים הנמכרים בכל נקודות מתחי הזוכהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, 
המכירה יהיו מאיכות טובה ותקינה. נקודות המכירה ומגוון המוצרים יהיו בפריסה רחבה בכל רחבי 

ישובים לפחות ובהם הערים: ירושלים, תל אביב,  30 -הארץ, ומספר נקודות המכירה תתפרסנה ב
 10דות למכירת מזון בכל רחבי הארץ אשר תתפרסנה על פני נקו 20 -חיפה ובאר שבע, וכן לא פחות מ

 ישובים לפחות ובהם הערים המצוינות לעיל.
 

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

 כרטיסים הזמנת ה      5

המחוזות והגופים הנוספים באופן  על ידי הזמנת הכרטיסים, לרבות חלוקתם והתשלום בעבורם, יבוצעו 5.1

 .נציגהם מצורפת בזהגורמים, אשר רשימת  11-עצמאי. האמור לעיל יבוצע על ידי כ

 המוזמנים על פי הסכם זה. , בכתב, על הכמויות הסופיות של הכרטיסיםלזוכהכבי תודיע מ 5.2
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 התמורה ותנאי תשלום 6

)הנגזרת משיעור ההנחה פי מכפלת התעריף ליחידה -מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל 6.1

ידי מכבי לזוכה כנגד הוצאת -ידי נציג מכבי, שתשולם על-בכמות היחידה שניתנה בפועל ושאושרה עלהמוצעת( 

 (."התמורה"חשבונית מס כחוק )להלן: 

 מ כדין.כוללים מע"הסכומים הנקובים בהסכם זה ובנספחיו  6.2

באספקת הכרטיסים, וכוללת את כל התשלומים וההוצאות הכרוכים   מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, 6.3

למעטפות, הפצתם במועד  – מכביבמקום שתידרשנה על ידי  –המעטפות, הכנסת הכרטיסים ואגרות הברכה 

, והזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה ה על פי מכרזובאופן מלא ותקין לאנשי הקשר, וכל התחייבות נוספת של הזוכ

 .לתשלום המפורט בהצעת הזוכהנוספת מעבר 

 תנאי תשלום 6.4

פי חשבונית -על ,יום( 31( יום )תום חודש + שלושים) 31התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  6.4.1

 ידי נציג מכבי. -ידי הזוכה ותאושר על-שתוגש על

 . אם תוגש לאחר מועד זה, אזי התשלום יידחה בהתאמה.במעמד מסירת המוצריםהחשבונית תוגש  6.4.2

למכבי חשבון מפורט ומלא, וכל פרט והבהרה נוספים אשר  הזוכהכתנאי מוקדם לביצוע התשלומים לעיל, יעביר  6.5

 יידרשו ע"י מכבי. לכל חשבון כאמור תצורף חשבונית מס כדין.

בכתב של אנשי הקשר, המאשרים אספקת כן יצורפו לחשבון תעודות משלוח מקוריות ואישורים מקוריים  6.6

 הכרטיסים בגינם הוגש החשבון.

היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי  6.7

 בכל עת ממכבי. לזוכהרשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו/או שיגיע 

ותועלה טענה בדבר חוסרים במנה ו/או מנות של כרטיסים אלקטרוניים ו/או כל אי התאמה אחרת, לאחר היה  6.8

ין זה תהא ילבדיקת התלונה, והחלטתם בענ הזוכהשל  ושני נציגיםנציגי מכבי  2חלוקת הכרטיסים לעובדים, ימונו 

 סופית ותחייב את הצדדים.

עודפים, אשר יועברו אליו ע"י מכבי עפ"י שיקול דעתה, מתחייב לקבל ממכבי החזרות של כרטיסים  הזוכה 6.9

, את הסכום אשר שולם ע"י מכבי לזוכהימים מיום דרישתה הראשונה של מכבי בכתב  14ולהשיב למכבי, בתוך 

בגין הכרטיסים המוחזרים, בתשלום במזומן למכבי, ובלבד ששיעור ההחזרות כאמור לעיל, כערכן הכספי, לא 

 הכספי של הכרטיסים שהוזמנו עפ"י הסכם זה.מערכם  1/3יעלה על 

לקבל את  הזוכה, מתחייב לזוכהכרטיסים כאמור לעיל, לפני העברת התשלום בגינם  לזוכההיה ומכבי תחזיר 

אלקטרוניים בחזרה, מבלי לדרוש כל תשלום בגינם. מוסכם כי מכבי תהא רשאית לקזז ערכם של ההכרטיסים 

 .לזוכההכרטיסים המוחזרים, מכל תשלום 

 

 מועסקי הזוכה 7

הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך  2.1
יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו יולא  ,כעובדיו או שלוחיו

 מיחסיו עימם.על ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות 

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או  2.2
 הסכם החלים עליו.

הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או  2.1
שירות או יגרם להם בעת מתן היבקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש ש

 בכל פעילות הקשורה למתן השירות. 
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פי ההסכם, וכי כל -כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על ,כן מצהיר הזוכה 2.1
פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או -זכות שניתנת על

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

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

 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-כל התקשרות על

כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש  ,הזוכה מתחייב 2.3
כמסמיך את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין 

 כלשהו או למטרה כלשהי.

 תחייב לפצות ו/או לשפות את מכביי, הזוכה ממבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכב 2.4
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי -יקבע עלייגרמו לה, אם יבגין כל נזק ו/או הוצאה ש

 ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

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

 

 ופרסום שמירת סודיות 8

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה  4.1
בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע 

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

לחוק  114מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף הזוכה  4.2
 .1722-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה,  4.1
 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

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

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם 9

הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של  7.1
כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף צמודה למדד המחירים לצרכן, אוטונומית בנקאית 

  ,שקלים חדשים( )מאתיים אלף₪  200,000של בסך , "(להסכם זה )להלן: "ערבות הביצוע
יום לאחר תום )מאה ועשרים(  120שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום 

 .התקשרותתקופת ה

או  כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרותהביצוע מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות  7.2
ק בגין אי שהיא, והזוכה גרם למכבי נז מכל סיבה/ 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

ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את  פי-ד הזוכה בהתחייבויותיו עלו לא עמבכל מקרה ב 7.1
, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, הביצוע ערבות

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

חייב לחדש , יהא הזוכה חלק מהםאו הביצוע השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות  7.1
לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע את ערבות 

או כל הביצוע את ערבות מימשה )שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי  2תוך 
 .מתוכהסכום 

פי -תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על כדי לשמש כל הגבלה אוהביצוע אין בגובה ערבות  7.3
 ההסכם.

 פי כל דין.-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על 7.4
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 סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 ההסכם וסיוםההתקשרות  תקופת 01

פעמית ולמטרות ולתקופות כאמור הינה חד , הכרטיסיםההתקשרות עם הזוכה לגבי רכישת  10.1
אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של מכבי  לעיל ולא לכל מטרה ו/או תקופות אחרות.

ו/או  "ההסכםתקופת " :)להלן להציע לעובדים רכישת כרטיסים  אלקטרוניים שונים בנוסף
  ."(תקופת ההתקשרות"

מכבי עפ"י הסכם זה, מכל סיבה בכל מקרה בו הספק לא יעמוד בביצוע התחייבויותיו כלפי  10.2
שהיא, ו/או אם ניתנה נגדו התראת פשיטת רגל ו/או צו לפשיטת רגל ו/או צו כינוס נכסים, 
ו/או ארע כל אירוע המונע בעדו מניהול עסקיו בדרך הרגילה, תהא מכבי רשאית לבטל הסכם 

 זה לאלתר.

ו עבור הכרטיסים, אשר סופקו ביטלה מכבי הסכם זה, יהא הספק זכאי לקבל את התמורה המגיעה ל .1.1
למכבי עד לתאריך ביטול ההסכם באופן, בצורה ולמקומות ההפצה כמתחייב עפ"י ההסכם, ולא 

 מכל סיבה שהיא. תהיינה לספק כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות נוספות כלשהן כנגד מכבי,
 

שאית לסיים מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מכבי ר 10.1
תהא זוכה , וזאת מבלי שלזוכהבאופן מיידי באמצעות הודעה בכתב להזוכה ההתקשרות עם 

 טענה ו/או דרישה כלשהי בקשר לכך:

 הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה;הזוכה אם  10.1.1

/או צו וניתן כנגדו צו פירוק ו/או אם בקשת פירוק ו/או על ידו הזוכה נגד כאם הוגשה  10.1.2
, ובתנאי , לרבות כונס נכסים זמניהזוכהליכים או מונה כונס נכסים לנכסי להקפאת ה

 ; יום 10שלא הוסרו בתוך 

תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא נכונה הזוכה אם הצהרה מהצהרות  10.1.1
 או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל  10.1
פי -, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1720-הפרת הסכם(, התשל"א

 פי דין. -הוראות ההסכם או על

 

 איסור הסבת ההסכם 00

פי ההסכם -זכויותיו על הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את 11.1
 או את החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  11.2
 וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. 11.1

פי הסכם זה ו/או חלקן, -תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה עלמכבי  11.1
עניין" -הינה "בעל שמכביסמך של מכבי ו/או  יחידתלכל גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או 

 . 1744 – "חתשכעניין" בחוק ניירות ערך, -בו כהגדרתו של "בעל
 ם להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו.פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאי 11.3

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

 

 קיזוז זכות 01

 הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה 12.1
 או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לזוכהעשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם 

 ממכבי.
 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם 12.2

 לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים
 .שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק ממכבי
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 ויתור בכתב 01

 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. 11.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  11.2
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

ייחשב הדבר כויתור לא  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על 11.1
 על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 

 סמכות שיפוט 04

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו/או  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
  .יפו -אביב-בתללמכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 

 

 דדים ומתן הודעותכתובות הצ 05

 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(  21כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
  הזוכה מכבי 
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 נספח להסכם

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 

 נומיתונוסח כללי של ערבות בנקאית אוט

 לכבוד

 222/77מאנית מס' ומכבי שירותי בריאות אגודה עות

 תל אביב 22רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

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

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

 .כרטיסי שי לחגים וכרטיסי רכישה נוספיםאספקת ל (120/2011מס' 

 

 המונח "מדד" משמעו: –זו  לצרכי ערבות

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 

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

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

(  "המדד היסודי" :נקודות )להלן ____ :היינו, עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______

 :המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלןאזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית 

 (."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  2אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה תוך 

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

 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:



 ג'נספח 

 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 
  2/02/021טופס הצעה למכרז מס'   הנדון:

 
 

 
 ________________________________התאגיד המציע: 

 
 
 

 _________________________________________________________________________הערות: 
 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .2

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

 
 ,כל תנאי ההתקשרותקראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם ול 

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

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

 לספק את המוצרים והשירותיםחתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו  1.2
שבהצעתנו בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על 

 המצורף כלשונו.ההתקשרות הסכם 

 
 כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא. ,ידוע לנו 1.1

 
שיר או עקיף במהלך הכנת הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן י 1.1

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

 
אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא  1.3

האחרון ימים מהמועד )תשעים(  70לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 
במשך כל תקופת ההתקשרות לפי  –שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

  ההסכם.

 
כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים אחרים  ,הננו מבינים ומוסכם עלינו 1.4

 במכרז.

  



 

 
17 

 

 :להלן הצעתנו ./
 

 מכביהערות  הצעה קריטריונים נושא

 ההנחה אחוז  .1

כרטיסי השי     עבור

האלקטרוניים ולכרטיסי 

הרכישה האלקטרוניים  

 )מנה א'( הנוספים

כרטיסים 
אלקטרוניים בערך 

 ₪  300נקוב של 

 

   

 

___________ % 

 

 

 ההנחה אחוז  .2

כרטיסי השי עבור  

 ()מנה ב' האלקטרוניים 

כרטיסים 
אלקטרוניים בערך 

 ₪ 230נקוב של 

 

   

 

% __________ 

 

 

גיאוגרפית פריסה  .1

 כרטיסים שימוש בל

מספר נקודות 
מכירה בארץ 

 ומיקומן.

 7)ראה סעיף 
 1למפרט וסעיף 

 להסכם(.

 

______ נקודות 
 מכירה.

 

מיקומן של נקודות 
המכירה כמפורט 

 בנספח המצ"ב.

 

 נא לצרף נספח 

המפרט את נקודות 
המכירה ומיקומן 
 .כשהן ממוספרות

 לכרטיסים מגוון מוצרים . 1

 

 

פירוט המגוון  .1

 11לפי סעיף 

 1למפרט וסעיף 

 להסכם.

רשימת   .2

הרשתות 

 והחנויות

סוגי המוצרים 
 מוצעים ה

______________
______________
______________
______________
______________
______________ 

 כמפורט בנספח
 .המצ"ב

 

 נא לצרף נספח 

המפרט את רשימת 
הרשתות והחנויות 

 .כשהן ממוספרות

  מספר נקודות למכירת מזון. 3

 
 יש לציין את ערכו של הכרטיס בכל אחת מחנויות המזון

 נא לצרף נספח 

נקודות ההמפרט את 
כשהן  ת מזוןמכירל

 ממוספרות.

. מספר ישובים בהם מצויות חנויות למכירת מזון, בהם מכובדים 4
 הכרטיסים 

 נא לצרף נספח 

הישובים המפרט את 
בהם מצויות חנויות 

כשהן ן למכירת מזו
 ממוספרות.
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 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

  :שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך X-יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים. נא וודא וסמן ב

 התאגדות /תעודתאישור. 

  אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי החתימה
אישור זה יישא  מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, 

 חודשים לפני מועד ההגשה. 1תאריך של עד 

 ים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופ
 .1724-מס(, התשל"ו

  כשהוא מלא וחתום. –נספח ג'  –טופס ההצעה 

  בטופס ההצעה. 2נספחים כמפורט בטבלה , סעיף 

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

  למסמכי המכרז.הנספח  -תצהיר עשוי בפני עורך דין ' 

  רכישת מסמכי המכרז ממכבי.קבלה המעידה על 

 

 

 
 

 ____________________ חתימה:  ____________________ השם המלא:
 
 

 ____________________חותמת:  ________________________ תפקיד:
 
 
 



 ד'נספח 

 טופס פרטי המציע
 

  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 
 
  פרטי המציע .2
 

 שם
 
 

 :מספר תאגיד
 
 
 

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל / ת משנת:
 
 
 

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 
 

 טלפונים:
 
 

 דואר אלקטרוני:
 
 
 

 הרכב הבעלות בתאגיד:
 
1. 

 
2. 

 

 
 
 תיאור כללי של המציע  ./
 

 

 

 

 
 
 ניסיון קודם ולקוחות  .3
 

 :נשוא מכרז זה, מספר שנות ניסיון 
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 האחרונות בשנתיים כרטיסים מספקיםאנו הגדולים להם סיפקנו2 ולקוחותינממליצים מבין להלן פירוט 

 
 023/-/02/ארגונים גדולים, לשנים  3יש לציין לפחות 

 
 

 תקופת מתן השירות

 אצל הלקוח / הארגון

מספר 

העובדים 

 בארגון

מספר 

כרטיסים 

שהונפקו 

 / ב' מנה א'

שם איש הקשר 

 ותפקידו
 טלפון להמלצות

    . שם הארגון:1

          

    . שם הארגון:2

          

    . שם הארגון:3

          

    . שם הארגון:4

          

    . שם הארגון:5

          

 
 

 דלעיל נכונים.הננו מצהירים בזה שכל הפרטים      

 

 

 ____________________  חותמת: ________________________ חתימת המציע:        

 

 
 תאריך: ______________________

 
 



 

 נספח ה'

 ר  י  ה  צ  ת
 
 
 

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

 
 

( למכרז "החברה"________________ )להלן: _____כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ___תצהירי זה ניתן 

 .כרטיסי שי לחגים וכרטיסי רכישה נוספים ,120/2011

  

 .בשמהומוסמך ליתן תצהיר זה  ,בחברהמשמש בתפקיד _________________ הנני  .1

וכל השירותים כרטיסים אלקטרוניים  באספקת פחות,שנים ל 2בישראל של נסיון מוכח  תבעל החברה .2
  הכרוכים בכך.

כרטיסים אלקטרוניים לכל ארגון,   2,000הניסיון כולל הנפקה לשלושה ארגונים גדולים לפחות, של לפחות  .1
 שנה.ל

 שנים לפחות , מיום החלוקה האחרון. 3 –תאריך התפוגה של כל הכרטיסים האלקטרוניים  .1

הכרטיסים פריסה גיאוגרפית ארצית: הכרטיסים יכובדו בכל נקודות המכירה כפי שיפורסמו על גבי  .3
ישובים לפחות ובהם הערים: ירושלים, תל אביב,  30 -מכירה תתפרסנה בהנקודות אלקטרוניים, ובלבד ש

ישובים  10נקודות למכירת מזון בכל רחבי הארץ אשר תתפרסנה על פני  20 -חיפה ובאר שבע, וכן לא פחות מ
 לפחות ובהם הערים המצוינות לעיל.

אפשרויות נוספות כגון: הלבשה, מוצרי חשמל, הנעלה,  3י מזון וכן לפחות מוצר מגוון מוצרים לקניה יכלול: .4
 .וכיו"ב ספרים ומכשירי כתיבה, קוסמטיקה, מוצרים לבית, "עשה זאת בעצמך", תיירות

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .2

 

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                  

 

 אישור

 

במשרדי ברחוב  ,עו"ד,___________________הופיע בפני _ ______________כי ביום  ,הנני מאשר בזה

מספר זהות  ידי תעודת עצמו על ההישז ,_________________ ________________, מר____________

ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק  ,_________________

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

 

______________________ 
 חתימה וחותמת



 ו'נספח 

 

 מבנה טופס להצגת  שאלות

 שאלה מס' סעיף מס"ד

 מנהלה
  1     

2     

3     

4     

 מפרט
  1     

2     

3     

4     

5     

 הסכם
  1     

2     

3     

4     

 טופס הצעה
 1     

2     

3     

4      

 ערבות
  1     

2     

 תצהיר
  1     

2     

3     

4      

 

 


