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 מחלקת רכש ציוד וחומרים  

 

 מחוז הדרוםלעובדי טיול  –ה לאירוע רווחה בקשה להצע

     כללי .1

טיול לעובדי  - לאירוע רווחהלקבל הצעות "מכבי"( מעונינת  - כבי שירותי בריאות )להלןמ 1.1

 , כמפורט בבקשה. מחוז הדרום

 '(ב' ונספח נספח א המציע )וטופס פרטי  את ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה 1.2

  zadiko_i@mac.org.ilמייל :,  באילנה צדיקוב ולשלוח אל פיםהמצור

 31/1/2016-לא יאוחר ממועד הגשת ההצעות :  1.3

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

 ות שייחתם.פרד מהסכם ההתקשרנמסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי  1.5

  המפרט המבוקש .2

 כללי: 2.1

ילוי/ בוש / הנאה / בלמטרת גימחוז הדרום מכבי לעובדי האירוע המוצע מיועד  2.1.1

  .אזור הכנרת +פעילויות - בצפון הארץ  נופש

 מדדים לבחינת ההצעות יכללו בין היתר: 2.1.2

 .הנופשעלות  2.1.2.1

 :מדדים איכותייים 2.1.2.2

 תכנים: 2.1.2.2.1

 מגוון ועושר 2.1.2.2.1.1

 יצירתיות וחדשנות 2.1.2.2.1.2

 ם ההסעים וספקי המשנהאיכות המתקני 2.1.2.2.1.3

 הספק: 2.1.2.2.2

מידת ניסיון בהפקת ארועים /טיולים  2.1.2.2.2.1

 לארגונים גדולים.

 שביעות רצון מכבי ו/או מחווי דעה. 2.1.2.2.2.2

 התרשמות כללית מההצעה והמציע. 2.1.2.2.2.3



 : דרישות מקדימות 2.2

 /הפקת אירועיםשנים בתחום  3הספק המציע יהיה בעל ניסיון של  2.2.1

 טיולים.

אירועים ו/או טיולים   10של  לפחות  מוצלח  ספק המציע ניסיוןל 2.2.2

 עובדים( במהלך השנתיים האחרונות   1000לארגונים גדולים )מעל 

 :אומדן כמויות 2.3

 .משתתפים מטעם מכבי שירותי בריאות מחוז הדרום עובדי  500   -כ 2.3.1

. המשתתפים משנים עברוהאומדן הינו הערכה בלבד ומבוסס על כמות  2.3.2

 .כלשהיאמכבי אינה מחוייבת לכמות האומדן או לכמות 

 :האירוע הנדרשתיאור  2.4

 אירוע עובדים בלבד: 2.4.1

כולל לינה )משעות הצהרים ועד שעות הערב  תכנית לטיול  2.4.1.1

המוקמות של היום למחרת(, בערב אירוע גיבוש הכולל ארוחת 

 ערב ומסיבה

עד , סה"כ בכל מחזור שתתפיםמ 130-180-מספר משתתפים: כ 2.4.1.2

 איש 550

עדיפות  2016 ,יוני -מאי חמישי בחודש רביעי וימי : לטיולמועד  2.4.1.3

לא בתקופת בין לימי רביעי וחמישי בהתחשב בחגים העיבריים )

 .בשלושה מחזורים הזמנים(

 צפון הארץ. :הנופשיעד  2.4.1.4

יום  יש לכלול בהצעה את כל המרכיבים: היסעים,  אבטחה, תכנית 2.4.1.5

חים / מע"רים, , ארוחות, מדריכים, מאבטותכנית לאירוע ערב

בנספח  וכל מרכיב רלוונטי אחר לתמחורויש במידה  כניסות לאתרים

 ד' המצ"ב

 ףבריאות/ספא, יש לכלול טיפול למשתת במידה ומוגשת הצעה למלון 2.4.1.6

 :תמורהה .3

 המחירים  בש"ח ואינם כוללים מע"מ. 3.1

 .את ההצעה יש להעביר בקובץ אקסל מודולרי וברור 3.2

 חזור פעילות. חשבונית תוצא לאחר כל ממיום הוצאת החשבונית 66שוטף + -תנאי תשלום 3.3

ימים. 90 -תוקף ההצעה 3.4



 

 תאריך : ________

  הסכם

 

 

"( הספק"להלן ) ח.פ. __________בין מכבי שרותי בריאות, להלן מכבי לבין ____________

 .(" השירות"או "האירוע"  לאספקת: __________________________________ )להלן:
 

 

 

 ההסכם תקופת .1

]להלן:  ._________ ועד  _________עמוד בתוקף החל מיום י לקיום אירוע רווחהזה הסכם ה

   [."תקופת ההסכם"

 

 תמורה .2

יהיו כמפורט  וומחירי על ידי החברה למכבי  לעיל המבוצע 1אופי ותוכן האירוע כמוזכר בסעיף 

 .הספקלקיים באמצעות היא מעוניינת  ואות תמהיל האירועובהתאם להודעת מכבי על  'בבנספח 

 

 תנאי תשלום .3

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

)אכיפת ניהול חשבונות(  םציבורייאישור עפ"י חוק עסקאות גופים הספק יציג בפני מכבי  3.2

  או מע"מהמעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק  1976 – תשל"ו

וכן נוהג לדווח על  וקיד השומה על הכנסותינוהג לדווח לפ הואפטור מניהול זה, על כי 

 .בהתאם לחוק למע"מ ועסקאותי

 

 מועסקי הספק .4

מכבי ייחשבו לכל לקיום האירוע הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך    4.1

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

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

 הנובעות מיחסיו עימם.

 נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה 4.2

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

 וצרים ו/או מתן שרות למכבי.אספקת המ

יקבע  אם, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, מכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה 4.3

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

 

 

 

 



 אנשי קשר .5

להיות איש הקשר  מנהלת מרחב יבנה מחוז הדרום אילנה צדיקובמכבי ממנה בזאת את   5.1

 עם  הספק.הישיר 

 .מכביעם  להיות איש הקשר הישיר  ____________הספק ממנה בזאת את   5.2

 

 הסבת הסכם .6

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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 אחריות וביטוח .7

רוע מן האמור בהסכם זה הספק יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או מבלי לג 7.1

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

ו/או לעובדיו ו/או ללקוחותיו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם 

________ )להלן:"השירותים" או "המוצרים"( ו/או מתן שירותי ___________

 במסגרתם, כמפורט ומוגדר בהסכם זה.

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק ו/או  7.2

הוצאה ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או תשלום שייגרמו למזמין, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד 

המזמין, כתוצאה מאירוע, שהינו באחריות הספק, על פי ההסכם  בגין תביעה שתוגש נגד

ו/או על פי כל דין, והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל 

תרופה ו/או סעד אחרים ובלבד שניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה ו/או הוצאה 

 ו/או תביעה כאמור.

ות ומהתחייבות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ממועד תחילת מבלי לגרוע מאחרי 7.3

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

חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים 

ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן  הסכםל 'גכנספח ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן 

"ביטוחי הספק" ו/או "הביטוחים"(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, 

לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה נוספת לאחר תום 

תקופת  תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך לא פחות משלוש שנים מתום

 ההתקשרות. 

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

  בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת החוזה.
 

יום  14 -ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין מתחייב הספק להמציא למזמין, לא יאוחר מ 7.4

ילת מתן השירותים על פי הסכם זה אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור לפני מועד תח

לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הספק 

מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח 

ותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השיר

 מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.



 

לעיל תחשב  7.4ידי הספק כנדרש בסעיף -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 7.5

בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לספק  הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את המזמין,

 לפי הסכם זה.

-אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למזמין לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"א

1970. 

ביטוחי הספק יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק, לרבות אי  7.6

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

 של המזמין לקבלת שיפוי. 

הספק מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים  7.7

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

, על כל תנאיהם כמפורט בנספח יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בנספח זה

זה, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר 

המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר  בנספח זה. לחלופין, רשאי הספק לכלול את קבלני

 .התחייב לערוך כמפורט לעיל

ל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כ 7.8

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

את המזמין ו/או מי מטעמו מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם 

צאתי(  תכלולנה לנזק בכוונת זדון. הספק מתחייב כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תו

הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי המזמין ומי מטעמו )אך למעט כלפי מי שגרם נזק 

 בכוונת זדון( והספק מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות.

 

 סודיות .8

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

  שלישי.

 התחייבות זאת תהא בתוקף גם לאחר סיומו של ההסכם מכל סיבה שהיא.

 

 שונות .9

כל הודעה בקשר להסכם זה  להסכם זה. ' המצורףבנספח כתובות הצדדים הן כמפורט ב 9.1

לעיל, תחשב כאילו  שתשלח בדואר רשום על ידי צד למשנהו על פי הכתובת כמפורט

בעת  -ובמקרה בו נמסרה ביד ם המשלוח, ימים מיו 3ידי הצד אליו נשלחה תוך  התקבלה על 

 .המסירה בפועל

הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה            9.2

אחרת, מכל סכום  עשוי להיות חב לה מתוך ההתקשרות נשוא ההסכם או מהתקשרות 

 שיגיע לזוכה ממכבי.

את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים  הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה 9.3

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

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



 ין עדבמישרין ובעקיפעל ידה למכבי רותים וטובין שסופקו יעבור שבספרי החברה מכבי 

 ₪. 0עומדת על  31.12.15תאריך  

 

 

 

 

                                        _______________              _______________ 

   הספק                   מכבי שרותי בריאות                                                          

 

    שם מלא של החותם:

 
   חותמת: 

 

 

 

 

 





 

 'אנספח 

 

  :טופס ההצעה  . 1

 התאגיד המציע:__________________________________________ 1.1

 כתובת: _______________________  טלפון: _____________________ 1.2

 טבלת מחירים ליחידה :  1.3

 1ח א'נספ – יש להגיש פירוט מודולרי בקובץ אקסל הכולל עלויות כל סעיף בתכנית 

 מסמכים שיש לצרף להצעה: 1.4 

 .אישור תאגיד    

  אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול

 .1976 –ותשלום חובות מס(, תשל"ו  חשבונות

 נותני השירותים הרלוונטים  /רשימה מפורטת של שמות האתרים/מתקנים

 .לאירוע

 גדולים כולל טלפונים. רישום בטבלה של ממליצים בארגונים 



 

 'בנספח 

 

 טופס פרטי המציע

 .המציע נדרש למלא את כל הפרטים להלן, ולחתום בסוף הטופס 

 .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:

 ונים:טלפ
 
 

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1. 
2. 
3. 

 
 תיאור כללי של המציע  .2
 
 

 

 

 

 
 
 כוח אדם .3
 

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
 
 

 ב. מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע : 
 
 

 ג. שמות אנשי השירות הטכני, המועסקים ע"י המציע, בתמיכה מקצועית:
 
 

____________________________________________               ________________ 
 

______________________________                 _____________________________ 
 

                                                                                                                                        
 



 ניסיון קודם ולקוחות  .4
 

  בהפקת אירועיםמספר שנות ניסיון של המציע 
 

 בחברות / ארגונים  על ידי המציע בשנה האחרונה אירועים שבוצעומספר כולל של 
 המפורטים להלן: החברות/ ארגוניםשמות 

 
1                 ___________________________ .2________ .____________________ 
 
3                 ___________________________ .4____________________________ . 
 
5                   __________________________ .6____________________________ . 
 
 מבצעים אירוע/  בצענופירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם  להלן .5

  בשנה האחרונה
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 :האירוע שהופקתיאור 
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 :האירוע שהופקתיאור 
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 :האירוע שהופקתיאור 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 : ________________________  חתימת המציע :____________________  חותמת        

 
 תאריך: ______________________



 אישור עריכת ביטוחי הספק -'גנספח 
 

     
   
 תאריך:_____________ 

 לכבוד
 ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים שלובים מכבי שירותי בריאות

 "(מכבייחד ולחוד: ")להלן ב 
 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

 הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ___________________ 
"( בקשר עם מתן שירותי _________________________ וכן כל השירותים הספק)להלן: "

 -" והשירותיםלן בהתאמה: "הנלווים כמפורט וכמוגדר בהסכם שנערך ביניכם לבין הספק )לה
"( וזאת לתקופה המתחילה ביום _________ ומסתיימת ביום ________ )להלן: ההסכם"
 "(.תקופת הביטוח"
 
 

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

מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע 
ביטוח. הביטוח יורחב הלאירוע ובסה"כ לתקופת ₪  20,000,000  השירותים, בגבול אחריות של

מעובדי  מי קבע כי נושאים בחובות מעביד כלפילשפות את מכבי ו/או מי מטעמה במקרה וי
 .ספקה

 

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

מטעמו, שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים 
ביטוח. שם המבוטח בפוליסה הלאירוע ובסה"כ לתקופת  ₪    8,000,000 בגבול אחריות של

יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף 
לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

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

 

המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת  -ביטוח אחריות מקצועית .3
חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או 

יו וכל הפועלים מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או מנהל
ביטוח. הביטוח מורחב הלאירוע ובסה"כ לתקופת  ₪  8,000,000 במסגרתם בגבול אחריות של

לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף 
 יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. אחריות צולבת, לפיו י

שם המבוטח בפוליסה מורחב לכלול מדריכים ו/או מאבטחים ו/או קבלני משנה המשמשים 
 את הספק לצורך ו/או במסגרת מתן השרותים.

אבדן שימוש, הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים,  
בביצוע השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה עיכוב  או איחור

 ספקכן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של ה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו בתום לב. 
 .בגין אי יושר עובדים

לפני חתימת ההסכם  מכביל ספקהננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי ה
הביטוח לפי הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד  יחול

. במקרה שהביטוח בחברתנו , אך לא לפני ____________ זה לפני מועד תחילת הפוליסה
יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות 

וספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע חודשים נ 6מוארכת, למשך 
בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא 

 ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.

 



 
 כללי 

סות הביטוח לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפולי ספקה .4
 המפורטות לעיל. 

 מכביבביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .5
ו/או מי  מכביוכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי  הו/או מי מטעמ

 .המטעמ

כל סיבה שהיא במשך כל תקופת מישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .6
 יום מראש. 30הודעה על כך בדואר רשום  מכביהביטוח מבלי שניתנה ל

לא יהיו )למעט בטוח אחריות מקצועית( , ספקמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות ה .7
או כל  במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו "ביט"נחותים מהנוסח הידוע כ

 יחליף אותם.נוסח אחר ש

 

 
 

בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור 
 לעיל.

           
 בכבוד רב        

 
 ___________חברה לביטוח בע"מ

 
 על ידי ____________________

 (שם החותם ותפקידו)       

 

 ______________ תאריך:
 

 


