
 

                                    

 מחלקת רכש ציוד וחומרים 

 

 

 

 ("הבקשה" –)להלן    חגורת גב אלסטית אווריריתבקשה להצעת מחיר לאספקת 

 

 כללי .1

 

    חגורת גב אלסטית אוורירית( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

 פורט בבקשה.(, כמ"המוצר והשירות" –)להלן 

 

 לדואר אלקטרוני  עדי ארזאת ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ולשלוח אל  .1.1

erez_a@mac.org.il   10/12/2014עד. 

 

מכבי רשאית מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  .1.1
 לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.

 ות בסף איכותי נדרש יפסלו.הצעות שלא עומד .1.1

, המרד עדי ארזלידי  -ללא חיוב עבור אבלואציה מוצע, מוצרעבור כל  ה אחתיחידיש לספק עם ההצעות  .1.1

 .5ת"א, קומה  72

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם לשיקול דעתה  .1.1

עתו במסגרת בקשה זו על מנת לבטל ו/או לשנות הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצ

 ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.

ימים מקבלת הודעה על רצונה  2ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .1.1

בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות יהוו חלק של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק 

 שייחתם.

 

 

 המפרט המבוקש:  .1

 

 חגורת גב אלסטית אוורירית - מוצר  

 

 .שם חליפי: יפנית בלי חיזוקים, חגורת גב פשוטה 

  ס"מ  72  תיאור: חגורת גב מבד סינטטי או פוליאסטר אלסטי, ללא חיזוקים , ברוחב  

 וולקרו. לפחות בחלק האחורי של הגו. נסגר מלפנים עם

  .התוויה: מיועד להקלה על כאב גב, תוך מתן תמיכה 

  )גדלים שונים. 3לפחות  -אפיון: בגדלים שונים )היקף וגובה 

 נדרשת הערת אזהרה על גבי האריזה. -במידה וקיים לטקס אופרן.יאינו מכיל נ 

  חודשים 27אחריות של לפחות. 

 



 

 אומדן כמויות .1

 

 כמות בודד פריט

 שנתית

 3,000 סטית אווריריתחגורת גב אל

 

 האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא. 

 

שבהתקשרות עם  יםנוספ ומתקנים חיצוניים (52-כ) בתי מרקחת מכבי פארם – אתרים לאספקה .1

 .(02-מכבי )כ

 

  אספקה: .1

 
ם שאינם מכבי ו/או למתקנים חיצוניימתקני ישירות ל המוצרהזוכה יספק את  .א

 המוצרמכבי בכל רחבי הארץ, כפי שתחליט מכבי. הזוכה יספק את ידי -מופעלים על

מתקנים חיצוניים שאינם ו/או ממכבי ממתקני על סמך הזמנה בכתב/פקס/מייל 

 . מכביידי -מופעלים על

 ימי עבודה ממועד קבלת ההזמנה.)שלושה(  3תבוצע בתוך  המוצריםאספקת  .ב

הוראות שימוש בעברית, ערבית, רוסית ואנגלית, פרטי  יצורף דף המכיל מוצרלכל  .ג

ו/או  FDAו/או  CE הוראות כביסה, אחריות מפורטת, אישור גודל,יצרן ויבואן, מק"ט, 

 ו/או רשות הבריאות ביפן. TGAטרליה סו/או או HEALTHקנדה 

 יצוין ברקוד יצרן. מוצרעל אריזת ה .ד

 

 :תקנים בהם צריך לעמוד .1

ו/או בעלי אישור של רשות הבריאות בקנדה  CEו/או  FDAי אישורי בעל מוצריםיוצעו  1.2

(HEALTH CANADA ו/או בעלי אישור של רשות הבריאות ביפן ו/או בעלי אישור של רשות )

 .TGA)הבריאות באוסטרליה )

 

תוך  ביום הגשת ההצעה(.  רישוםאמ"ר )אין חובה לקיום ההרישום בפנקס בעל  מוצר יסופק 1.7

חתימת ההסכם, ימציא הזוכה למכבי, אישור כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר שבוע ממועד 

חודשים ממועד החתימה על ההסכם, ובכל  3, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך מוצרל

 מקרה טרם הפעלת השרות נשוא הבקשה.

 

 אוסטרליה  או/ו יפן או/ו אירופה מערב או/ו אמריקה צפון או/ו בישראל הנמכר מוצר יוצע 1.3

 .  הכמויות מאומדן פחותים שאינם בהיקפים

 

 

 

 

 

 

 



 

 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .1

 

                                                                               : התאגיד המציע .א

 

 __                                                                                         : יצרן .ב

 

 _________________________________________ שם המוצר : .ג

 

 דגם : _____________________________________________ .ד

 

 ___________________________________________  : ארץ ייצור .ה

 

 :)לא כולל מע"מ, למעט ירפ"א צרכן(  מחירים .ו

 
  

קוד 
 א"ירפ

מחיר 
א "רפי

 לרוקח
מחיר 

א "ירפ
 לצרכן
)כולל 
 מע"מ(

ליחידה מחיר 
לאספקה אחת 

לסניפי מכבי 
 ,בפריסה ארצית 

כולל עלויות הובלה 
לא כולל  , ואספקה

 מע"מ

ליחידה אחת מחיר 
 לאספקה למחסן מרכזי

כולל עלויות של מכבי, 

לא , הובלה ואספקה
 כולל מע"מ

 מטבע מחיר

  

 

        

 

 

 :למלא נא

 

  חודשים( 27חודשים )לפחות ______ חריות למוצר:תקופת א 

 

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

 

   )מהווה יתרון -האם קיים מענה להפחתת הזעה )לדוגמא בד מגבת פנימי, אריג רשת וכיו"ב 

 ________________: )כן/לא(

 

 

 :מסמכים ודוגמאות שיש לצרף להצעה 

 לצורך אבלואציה המוצע מוצרמה חתיחידה א. 

 .חומר הדרכה 



 

  :תקנים בהם עומד המוצרFDA  אישורCE  ו/אוFDA  ו/או קנדהHEALTH  ו/או

 ו/או רשות הבריאות ביפן. TGAטרליה סאו

 .פרוספקטים,  או כל מידע רלבנטי אחר 

 שונות .8

 ות כלשהיא. אומדן  הכמויות הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמ 

 ספרות אחרי הנקודה. 7-חיר עם יותר מאין להציע מ 

 $/אירוארה"ב ניתן להציע הצעות בש"ח/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 תאריך : ________

 

  הסכם

 

 

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

 

ומתקנים חיצוניים נוספים  לבתי המרקחת של מכבי פארם   גורת גב אלסטית אווריריתח לאספקת:

 שבהתקשרות עם מכבי.

 

 תקופת ההסכם .1

"תקופת  -)להלן 1.11.0111הסכם זה יעמוד בתוקף החל מיום _________ ועד יום   .1.1
 ההסכם"(.

בת שנה   אחתנוספת  הלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בתקופ .1.0
 , בתנאים זהים. חצי ו

 ווהכל בהתאם להצעת המכבי שומרת לעצמה הזכות להאריך את ההסכם עם הזוכ .1.1
 לתקופת האופציה ולשביעות הרצון מהמוצרים והשירותים אשר סיפקו עד כה.

 

כל תנאי ההסכם )בשינויים המחויבים( יהיו בתוקף גם בתקופות האחריות/השירות  .1.1
 בהסכם.שלאחר תום תקופת ההתקשרות כמוגדר 

 

  התמורה ותנאי התשלום .2

פי -בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל בגין אספקה למתקניה מכבי תשלם לזוכה .0.1
ידי נציג מכבי, בתוספת -מכפלת התעריף ליחידה בכמות היחידה שניתנה בפועל ושאושרה על

ידי מכבי לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק )להלן: -מע"מ כדין, שתשולם על
 דמי ההשתתפות העצמית של זכאי השב"ן יחושבו וייגבו במהלך הניפוק. (."התמורה"

מתקנים חיצוניים, אשר יבחרו על ידי מכבי, רשאים לרכוש האביזרים בתנאי מכבי. 
 התמורה במקרה זה תשולם ישירות על ידי המתקן לספק, ללא אחריות של מכבי.

התשלומים וההוצאות  וכוללת את כל ,מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת  .0.0
לכל תמורה נוספת מעבר יהא זכאי לא והזוכה , במוצר, באספקתו ובהדרכההכרוכים 

 לתמורה.

  – הצמדה .0.1

 ללא הצמדה. -הצעה בש"ח  .0.1.1

פי שער החליפין היציג ביום -עלהסכום יתורגם לש"ח  –במט"ח הצעה  .0.1.0
 )היום בו הוזמן אביזר מסוים מהזוכה(.  ההזמנה

 תנאי תשלום .0.1

ידי -ו/או המתקן החיצוני שאינו מופעל על ידי מכבי-לם עלהתמורה תשו .0.1.1
לספק לא תהא כל תביעה ממכבי בגין אי  .מס כחוק ישירות לספק, כנגד חשבוניתמכבי 

המתקן החיצוני ירכוש את  ידי מכבי. -תשלום מצד המתקן החיצוני שאינו מופעל על



 

כפי שמתקן מכבי האביזר ישירות מזוכה המכרז במחירים המוצעים במכרז, בדיוק 
 יבצע את הרכישה.

 ,חודשים מהודעת מכבי על כך)שלושה(  1תוך הזוכה, ייערך  ,לדרישת מכבי .0.1.0
 נת חשבונית מרכזת במבנה שתגדיר מכבי.ולעבודה במתכ

חודשים מהודעת מכבי  (שלושה) 1, תוך B2Bיערך לעבודה במתכונת הזוכה י .0.1.1
הינה טכנולוגית מסחר  B0Bובל.בחר על ידי מכבי כמקיעל רצונה בכך, מול החברה שת

אלקטרונית שמשפרת את תהליך הרכש עבור מכבי וספקיה. המערכת תומכת באופן 
מלא בתהליך הרכש משלב ההזמנה ועד שלב התשלום לספק , במטרה שהנתונים יעברו 
באינטגרציה מלאה ובאופן מיידי בין מערכות המידע של מכבי למערכות המידע של 

 וצעת בשיתוף חברת סגמנט. הספקים. הפעילות מב

למען הספר ספק, כל המחירים הנקובים נכונים גם לגבי נפגעי תאונות עבודה  .0.1.1
אביזרים. באם יש צורך באחד מהאביזרים הם למבוטחי מכבי, אשר מכבי תאשר לספק 

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

לגופים באותו המחיר ובאותם התנאים  האביזריםת הזוכה מתחייב לספק א .0.1.1
 יןמעוני ההנוספים ו/או מי מהם יהי הגופיםהנוספים כהגדרתם בהסכם, במידה ו

 , וכל התנאים שבהסכם זה יחולו עליהם.זההסכם פי תנאי -לע זוכהלהתקשר עם ה

)שישים וחמישה( יום )תום  22התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .0.1.2
ידי -ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-הפעילות, על מחודשיום(  22חודש + 

 נציג מכבי. 

( ימים מתום חודש הפעילות. עשר מישהח) 11-החשבונית תוגש לא יאוחר מ .0.1.2
 אם תוגש לאחר מועד זה, אזי התשלום יידחה בהתאמה.

לומה ובין אם מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבונית, בין אם לפני תש .0.1
לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים 

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

 

 הזוכה לעניין מתן השירותוהצהרות התחייבויות  .3

הבאות:  הזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו סוכן מורשה של כל אחת מחברה/ות .1.1
  ______________ 

הזוכה מתחייב, כי אם יפסיק לייצג את היצרן/ים או להיות מורשה על ידו או אם  .1.0
הייצוג/אישור יישלל ממנו, מכל סיבה שהיא, יודיע הזוכה למכבי מיד כשייוודע לו על 
כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה, והזוכה 

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

הזוכה מצהיר, כי בהיותו הסוכן המורשה של היצרן/ים, יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו  .1.1
להשיג, בזמנים ובמועדים המפורטים בהסכם זה, מלאי מתאים של האביזרים לצורך 

 צמילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה.

כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים והידע הדרושים לאספקת  מצהיר, זוכהה .1.1
השרות, הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה, וכי בידו כל האישורים וההיתרים, 

 פי כל דין, ליבוא המוצרים נשוא הסכם זה ולמתן השירות בגינם.-הנדרשים על

ה הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבוד .1.1
 בטוחות, בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

שירות ההאביזרים ואת לספק למכבי את  , בכל תקופת ההתקשרות,הזוכה מתחייב .1.2
ולעמוד בכל הכמויות, ובהצעה,  מפרטעבורם, בהתאם למפורט בהסכם זה וב

הזוכה מתחייב התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכרז. 
אביזרים במחיר הזכיה במכרז, גם אם המוצר ישודרג במהלך להמשיך לספק את ה

 התקופה.

 הזוכה ידאג לקיום מלאים מתאימים לשרות מבוטחי מכבי.   .1.2



 

 כל האביזרים ינוהלו בירפ"א. .1.3

או לא אושר להכללה על ידי  בהצעה זואשר לא הוצע אביזר לא יוצע למבוטחי מכבי  .1.3
 .סוכם עם מכבי בכתב על הכללתומכבי ואשר לא 

 )שלושה( ימי עבודה. 1וכה יספק כל הזמנה תוך הז .1.11

הספק יחליף כל אביזר שמוחזר אליו כשהוא אריזתו המקורית וללא כל פגם, בכפוף  .1.11
 להצגת קבלה.

אביזר תוך שבועיים מהודעת הזכייה של מכבי לכל באחריות המציע קיום קוד ירפ"א  .1.10
 אליו.

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

 

 ותמיכה מקצועית הדרכה .4

-הזוכה ידריך את עובדי מכבי ואת העובדים במתקנים חיצוניים שאינם מופעלים על .1.1
החלופות  0-ידי מכבי על מדידה והתאמה של האביזרים. ההדרכה תבוצע באחת מ

 הבאות עליהם מכבי תחליט:

כל מחוז, כפי שיתואם בין מכבי לספק במס' מועדים, באתר שיסוכם ב .1.1.1
 הזוכה.

 ידי מכבי.-ההדרכה תינתן בכל אתר אשר יאושר על .1.1.0

שבועות  1סבב ההדרכה יתבצע בתוך שבועיים עד  -בשתי האפשרויות שלעיל  .1.1.1
חודשים, יתבצע רענון בתיאום עם כל  2-1-מיום חתימת ההסכם. אחת ל

 מחוז ובהתאם לצרכי מכבי.

עית שוטפת עבור המדידה וההתאמה של האביזרים, לפי הזוכה יספק תמיכה מקצו .1.0
 הצורך או לפי פניה של מכבי.

 

 אספקת המוצרים .1

הספק מתחייב לספק למכבי במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר  .1.1
 ימים כקבוע בהסכם זה, לרבות המפרט המצורף. שלושה ושוטף, תוך 

כל תחום מדינת ישראל, לרבות  נתן ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה ביהשרות י .1.0
 שטחי יו"ש ורמת הגולן(.

 המחיר הנקוב במחירון כולל עלויות הובלה ואספקה.   .1.1

משלוחי המוצרים למכבי יהיו בהתאם לשעות הפעילות של כל אתר, וימסרו לכל   .1.1
 אתר מזמין בלבד ולא יושארו בכל מקום אחר, ולרבות יחידות אחרות במכבי.

י כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הזמנות במייל, במידה הספק יעמיד לרשות מכב  .1.1
 ותבחר מכבי באופציה זו. 

1.2.  

 הפצת המוצרים :  .1

"(.  שינוי המפיץהפצת המוצרים תעשה באמצעות חברת _____________ )להלן: " .2.1
 יום מראש בכתב. 11מפיץ יעשה ע"י הספק בהודעה מוקדמת למכבי  של 

 ניהול מלאי  .1

חודשים מכל המוצרים שבנספח א' לשם מניעת   0של הספק יחזיק מלאי מינימאלי  .2.1
 מחסור .



 

 הספק ידווח למכבי על כל מחסור הצפוי במי מן המוצרים, באופן מיידי וללא כל דיחוי.  .2.0

במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש את המוצר/ים מספק חלופי    .2.1
 אם יהיו. כראות עיניה, והחברה תשפה את מכבי בגין פערי העלויות, 

 החלפה והחזרת  מוצרים .8

הספק יחליף באופן מיידי וללא תוספת תשלום כל אריזה פגומה של מוצרים אשר  .3.1
 תוחזר על ידי מכבי.

 נספח – בהצעתו כמפורט ידו על שיסופקו לאביזרים אחריות לתקופת מתחייב הזוכה .3.0
 .המכירה ממועד תחל האחריות תקופת'. א

 זכויות קנין רוחני .9

כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה הספק מצהיר  .3.1
חוקית או אחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את המוצרים למכבי  וכי אין באספקת 
המוצרים משום הפרת פטנט ו/או פגיעה כלשהי בזכויות של חברה ו/או גוף לרבות 

 אדם אחר     כלשהו. 

בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי  ידי גורם כלשהו-היה ותתבע מכבי על .3.0
ל הוצאה שתיגרם לחברה במוצרים, מתחייב הספק לשפות לאלתר את מכבי בגין כ

 מתביעה שכזו. כתוצאה

 מועסקי הספק .11

הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת המוצרים למכבי      .11.1
כעובדיה או שלוחיה של מכבי, ולא יחשבו  שילוחיוייחשבו לכל צורך כעובדיו או 

במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו באופן בלעדי, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול 
 האחריות לגבי  תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

 ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא הספק .11.0
 מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם לרכוש שייגרם נזק או

 בעת אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי. שאירע

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם  .11.1
יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר 

 בהוראות פרק זה.

 אנשי קשר .11

להיות איש הקשר הישיר  erez_a@mac.org.il עדי ארזמכבי ממנה בזאת את   .11.1
 עם  הספק.

 הספק ממנה בזאת את  ____________ להיות איש הקשר הישיר עם  מכבי. .11.0

 פניה לכל זמין יהיה, לשירות הנוגעת שאלה בכל מכבי של כתובתה יהא הזוכה נציג .11.1
 ידי-על לכך יידרש אם(, והמנהל) מכבי נציגי עם התיאום בישיבות וישתתף מכבי מצד

 .מכבי

 

 אחריות .22

 
פי דין לכל נזק ו/או -לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי על מבלי .10.1

אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו 

ו/או בקשר עם  למכבי ו/או למי מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב

 כמפורט ומוגדר בהסכם זה.  האביזרים אספקת



 

הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק  .10.0

ו/או הוצאה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו 

פי הסכם -ו מי מטעמו ו/או בשמו, עללמכבי כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/א

פי כל דין, ובכפוף לפסק דין חלוט, למתן הודעה מיידית לזוכה בדבר כל -זה או על

דרישה/תביעה בגין האמור לעיל ולמתן אפשרות לזוכה להתגונן בעצמו מפני דרישה/תביעה 

 כאמור.

מכל סכום  להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו,לנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא .10.1

 תרשאי תהאבצירוף הצמדה וריבית על פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן לזוכה  השיגיע ממנ

 בכל דרך אחרת.מהזוכה לגבותם 

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות,  .10.1

לה הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. למע

החוק לביטוח לאומי למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב מן הצורך יובהר, כי הזוכה 

אך מבלי  ,, ובעיקרשהותקנו על פיותקנות וה הצווים ואחר כל 1331-)נוסח משולב(, התשנ"ה

ו/או  ו ו/או שליחיו ו/או משמשיוכל עובדישהזוכה, לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן 

, לרבות אלה שיעסקו בעבודות במתן השירותיםועובדיהם שיועסקו  וקבלני המשנה של

זכאים לכל ההתקשרות יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  ,האמורות באופן מקרי או זמני

 .הזכויות שעל פי החוק הנ"ל

אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו,וראות ה .10.1

מאחריות כלשהי בגין את הזוכה ואין בהן כדי לשחרר ל דין, ו/או על פי כלפי ההסכם הזוכה 

 בביטוחי הזוכה.נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה 

  ביטוח .23

 
לרבות נזק שיגרום הוא ו/או מי , הספק יהא אחראי לנזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא .11.1

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

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

 זה. 

 

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק  .11.0

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

בי, כתוצאה ו/או בקשר עם אחריות הספק ו/או מי מטעמו, על פי הסכם זה ו/או על נגד מכ

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

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

 הוצאה ו/או תביעה כאמור

 

ממועד , זה ו/או על פי כל דין הסכםעל פי ומהתחייבות הספק בלי לגרוע מאחריות מ .11.1

לערוך הספק המוקדם, מתחייב  לפי, או ממועד תחילת מתן השירותיםתחילת הסכם זה 

את הביטוחים  ,בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראלו, ולקיים על חשבונ



 

ביטוח חבות המוצר, ולעניין  ההסכםפי -עלות ההתקשרמשך כל תקופת לוזאת  הבאים

 להחזיק בביטוח לעוד שלוש שנים מתום ההתקשרות: 

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

, על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים ומטעמ
/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה ואו נזק גוף , בגין מוות ו/1331 -פגומים, התש"ם 

 של, בגבול אחריות השירותים מתן/או מחלה תוך כדי ו/או עקב ומתאונה 
 ₪  01,111,111 -)ששה  מיליון  שקלים חדשים( לנפגע, למקרה  ו₪   2,111,111

ביטוח. הביטוח כאמור אינו ה( בסה"כ לכל תקופת חדשים שקלים מיליון עשרים)
בלה בדבר שעות עבודה, עבודות בגובה ובעומק, קבלנים, קבלני משנה כפוף לכל הג

ועובדיהם, פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח כאמור הורחב לשפות 
 .ספקהעובדי מ מישל  החשב למעבידתבמידה ו הו/או הבאים מטעמ מכביאת 

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

כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות למכבי ו/או מי מטעמה בקשר עם ו/או במסגרת 
( לאירוע חדשים שקלים מיליון) ₪  1,111,111 שלמתן השירותים בגבול אחריות 

ח כאמור אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות ביטוח. הביטוהובסה"כ לתקופת 
, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, הרעלה, כל בהלההנובעת מאש, בהלה, התפוצצות, 

דבר מזיק במאכל ובמשקה, מתקנים סניטריים פגומים, שביתה והשבתה, חבות 
בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, וכן תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי. 

 ספקהלמעשי ו/או מחדלי  הבגין אחריות מכביאת  לשפותכאמור הורחב  הביטוח
ו/או מי מטעמו, וכל זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו 

 .נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ייחשב כרכוש צד ג'
נזק גוף ו/או רכוש,  עפ"י דין בגין הספקכיסוי אחריותו של  - "מוצר"חבות  ביטוח .ג

לרבות נזק גרר, בקשר עם ו/או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י 
שני ₪ ) 0,111,111"( בגבול אחריות של המוצרים" ו/או הבאים מטעמו )להלן: הספק

מיליון שקלים חדשים( לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח כאמור מורחב 
ו/או בשל אחריות אשר  הספקלמעשי ו/או מחדלי לשפות את מכבי בשל אחריותה 

תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף 
לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 
המבוטח. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום 

בקשר עם השירותים שבנדון, גם אם פעילות זאת החלה  הספקעילות תחילת פ
בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני ___________. במקרה שהביטוח בחברתנו 
יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים 

ברתנו חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בח 2ותביעות מוארכת, למשך 
וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי 
המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת 

 הביטוח. 
 
 

מובהר כי סכומי הביטוח הנקובים בפוליסות  הביטוחים  המבוקשות  לעיל הינם   .11.1

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

 הידוע ביום עריכת החוזה.

/או לגרוע וכדי לצמצם  הספקבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים על ידי  .11.1

 בעריכת יהיה, ולא זה להסכם/או אחריותו בהתאם ו יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב

ו/או מי מטעמה בגין  מכבילפצות את ו/או  לשפות ומחובת הספק את לשחרר כדי הביטוחים

 אחראי לו על פי הסכם זה.  שהואכל נזק 

 דרישת בבחינת הינה לעילבזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט  מוסכם .11.2

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

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



 

הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי 

 הביטוחי שהוצא על ידו.

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי  ומצהיר כי לא תהיה ל הספק .11.2

 ידיו/או רכוש שיובא על  ואחריותמטעמה, בגין כל נזק שייגרם לרכוש בבעלות הספק ו/או ב

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

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

מעט לגבי אדם מכל אחריות לנזק כאמור ל הו/או מי מטעמ מכביא פוטר את ואם לאו, וכי ה

ערוך הספק ביטוחים כאמור בסעיף זה הספק מתחייב כי ישגרם לנזק בזדון. במקרה בו 

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

   ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  המטעמ

, דין פי על או/ו זה הסכם פי על הספק ותהתחייבוי או/ו מאחריות לגרוע מבלי .11.3

, השירותים מתן עם בקשר או/ו במסגרת משנה קבלני עם בהתקשרותו כי, הספק מתחייב

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

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

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

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

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

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

 .דין פי על/או ו ההסכם פי על הספק

לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע  הספק פוליסות נוסחי כי, במפורש בזאת מוסכם .11.3

 כביט או כל נוסח מקביל לו.

 

 הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. .11.11

 

 ותשמירת סודי .11

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל  .11.1

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

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

 113ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת .11.0

 .1322-לחוק העונשין, התשל"ז

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה  .11.1

 הפרה יסודית של ההסכם.

 

 הפרת הסכם .11

 .פי כל דין או ההסכם-מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית, על .11.1



 

ל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה או בנוסף לאמור לעי .11.0

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

 יום.)שלושים(  11והליכים אלו לא בוטלו תוך 

 :הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית .11.1

 לבטל את ההסכם לאלתר; או 25.3.2

יום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לעמוד על ק 25.3.7
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה )שלושה(  3ההתחייבות תוך 

ייגרמו נגרמו ו/או שלמלא אחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש
 .הקיום כאמור-כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי מכביל

הזוכה למכבי לעיל, ישלם  11.1בנסיבות המתוארות בסעיף יטלה מכבי את ההסכם ב 11.1

, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או )חמישים אלף ש"ח(₪  11,111פיצויים מוסכמים בסך 

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

לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או  נזקים אלה. אין באמור בפיסקה זו כדי

 תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

הפר הזוכה את לעיל ו/או  15.3.211.1.0 לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  11.1

ו/או לקיים את ההסכם הפרה שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה 

ההוראה ו/או את ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות 

לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה,  ,ו/או ההתחייבות, כפי שנדרש על ידי מכבי

ידי מתן הודעה -קיומו, וזאת על-תהיה מכבי זכאית לבטל את ההסכם מחמת הפרתו או אי

)חמישים ₪  11,111והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך על כך בכתב, 

אלף ש"ח(, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי 

  הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה.

פה אחרים אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרו 11.2

 ו/או נוספים על פי כל דין.

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק  11.2

אשר עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי 

 הזוכה יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו  ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה 11.3

 במועד שתקבע מכבי בהודעה.

 הסבת ההסכםאיסור  .11

כויותיו על פי זהזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את  .12.1

 , אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.ההסכם או את החובות הנובעות ממנו

הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה, תהא בטלה כל מסירה או העברה שיתיימר  .12.0

 ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .12.1

פי הסכם זה ו/או -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .12.1

-סמך של מכבי ו/או מכבי הינה "בעלחלקן, לכל גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת 

 . 1323-עניין" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-עניין" בו כהגדרתו של "בעל



 

פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר  .12.1

 כלשהו.

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה  .12.2

 ל ההסכם.הפרה יסודית ש

 

 זכות קיזוז .11

הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב  .12.1

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

 שיגיע לזוכה ממכבי.

ן מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובי .12.0

אם לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים 

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

 העדר בלעדיות .18

ידי מכבי לספק -תנה לו עליהזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שנ .13.1

כי מכבי תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם לאחרים אינה הרשאה בלעדית, והשירות את 

 להפעיל ולקיים שירות דומה ו/או מקביל עבור מכבי. 

 ויתור בכתב .19

 לפיו, אלא בכתב. הצדדיםאין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות  .13.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא  .13.0

 ממנה גזירה שווה למקרה אחר. תשמש תקדים ולא ילמדו

לא ייחשב  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על .13.1

 הדבר כויתור על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 

 סמכות שיפוט .11

 
סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או  .01.1

-רים להסכם ו/או למכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתלהקשו

 יפו.  -אביב

 

 ומתן הודעות כתובות הצדדים .11

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם. .01.1

שבמבוא להסכם, אלקטרוני למען  פי הסכם זה תישלחנה בדואר-כל ההודעות על .01.0

 שליחתן. שעות מעת 01הגיעו לתעודתן בחלוף  ובהישלחן כך תחשבנה כאילו

 

 שונות .11

הספק מצהיר כי נשוא ההסכם רשום בפנקס אמ"ר וכי הוא מתחייב לקיום הרישום  .00.1

 משך כל תקופת ההסכם ותקופות ההארכה באם יהיו. 



 

באחריות הספק להדריך את כל עובדיו לגבי הסיכונים הייחודיים במסגרת מתן  .00.0

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

לכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי, לרבות, אך לא רק: אסותא מרכזיים רפואיים  .00.1

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

מ וכד' תהא ( בע"1333מכבי אחזקות בע"מ, אגודת מכבי מגן, נרקיס ערד שירותי רפואה )

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

 בהסכם זה. 

. לדרישת B0Bהספק מודע לכך שמכבי בוחנת עבודה עם מערכות מסחר אלקטרוני  .00.1

, תוך שלושה חודשים מהודעת מכבי על רצונה B0Bמכבי הספק יערך לעבודה במתכונת 

 ר על ידי מכבי כמקובל.בכך, מול החברה שתבח

 

לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית  .00.1

 מרכזת במבנה שתגדיר מכבי.

 

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות  .00.2

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

 להם כל טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם זה. 
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