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 מנהלה

 כללי .6

 למכבי לספק המסוגלאחד עם ספק  להתקשרמעונינת ( "מכבי" :להלן)בריאות כבי שירותי מ .1.1

רשת בתי המרקחת של מכבי עבור  קידום מכירותהפקה והפצה של חומרי  ,שירותי ניהול פרוייקט

 "(השירותים"להלן )פארם 

, עלוני מבצעים  -חומרי קידום מכירות  הפקת מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות הכוללות .1.2

 61 -כ)והפצתם לרשת בתי המרקחת של מכבי פארם  "(מ"חומרי קד: "להלן) פוסטרים ושילוט מדף

של  'נספח א ,והכמויות המוערכות כמפורט במפרט בהתאם ליעדים, (נקודות בפריסה ארצית

 . רזהמכמסמכי 

באמצעות  ,מ לרשת בתי המרקחת של מכבי פארם"המציע יממן את הפקת והפצת חומרי הקד .1.3

בעלוני מכבי פארם , מוצרי בריאות וציוד רפואי, מכירת שטחי פרסום לחברות תרופות

על פי החלטתה  מ יהיה"בחומרי הקד תכני הפרסוםאישור להצגת  .שמתפרסמים מעת לעת

 .הבלעדית של מכבי

רי סדרה של חומבגין כל , לקוביה₪  125הזוכה ישלם למכבי סכום קבוע של , בנוסף לאמור לעיל .1.4

 .בכל תקופת ההתקשרות, פורסםתש מ"קד

 שתי -למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב . שנהההתקשרות היא לתקופה של  .1.5

 .מיטיבים בתיאום עם הזוכה( 2)או  ;זהים( 1)בתנאים , בכל פעםשנה תקופות נוספות בנות 

 מכבי  .כל הצעה שהיאחלק מההצעה או , מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר .1.6

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

 

 הגדרות .2

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

 .תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך

 .קיים על פי הקבוע במסמכי המכרזהמת 12632113ספר עם שלב מיון מוקדם מ מכרז – "המכרז"

 ".מכבי שירותי בריאות" – "מכבי"

 .רשת בתי המרקחת של מכבי שירותי בריאות – "פארם מכבי"

 

 

 .למסמכי המכרז 'נספח ב - ההתקשרותהגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם 
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 מנהלה ./

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

המרד ' ברח, "בי שירותי בריאותמכ"במשרדי  מסמכיוזכאי לרכוש את , המעוניין להשתתף במכרז

בין השעות  ,'ה-'בימים א , מטעמהאו כל מי שימונה , ענת מנדל' גבאצל , 14קומה , אביב-תלב 27

 ח"ש  511  של סךבתמורה לתשלום  /6.62.6/ ליום ועד /62.6./2מיום  החל, כל זאת. 11:11-14:11

  .במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, (שלא יוחזר)

 בירורים ופניות .3.2

ענת ' הגב: מכבי נציגתאל  מסמכיווניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז  .3.2.1

בנוסח  Wordוזאת בקובץ , 62:00בשעה  4.6.69עד ליום   ועדת המכרזים רכזת, מנדל

על . mandel_an@mac.org.il: באמצעות דואר אלקטרוני, 'חכנספח ב "ובמבנה המצ

 .13-5143643: 'בטלפון מס פנייתוהמציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת 

 .לא תענינהלעיל פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.2.2

שלחנה יתכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.2.3

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

  דואר אלקטרוניבאמצעות , ידי מכבי-תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.4

 . 22.6.69 עד ליום

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

 :שלבים 2 -המכרז יבוצע ב .3.3.1

 שלב מיון מוקדם -'שלב א .3.3.1.1

 לשם בחינת עמידת , ירללא הצעת מח, לתיבת המכרזים, הגשת הצעה מלאה למכרז

לצורך קביעת קבוצת המציעים , מזעריובניקוד איכות המציע בתנאים המוקדמים 

יצויין כשעל גבן  , להלן   8.5.3 המפורטות בסעיףלהצעה יצורפו הדוגמאות . הסופית

 .שם המציע

  הסופית ואישורם לשלב בבדיקת ההצעה וקביעת קבוצת המציעים'. 

 של המכרז' מביע המציע הסכמתו להשתתף בשלב ב', בהגשת הצעה לשלב א: הערה ,

 .היה ויתקיים

 הגשת הצעה כספית -'שלב ב

 במועד עליו תודיע ועדת המכרזים לקבוצת , הגשת ההצעה הכספית לתיבת המכרזים

 .המציעים הסופית

ולא באמצעות )מסירה ידנית בלבד יש להגיש באמצעות שליח ב' את ההצעה בשלב א .3.3.1.2

מספר  עם שלב מיון מוקדםמכרז פומבי "עליה ירשם אך ורק , במעטפה סגורה!( הדואר

או מי שימונה כממלא מקומה , רכזת ועדת המכרזים -ענת מנדל' לידי גב"  12532113

 .14קומה , תל אביב, 27ברחוב המרד , במכבי

 המועד האחרון להגשת ההצעות. 11:11 -14:11בין השעות ', ה-'תוגשנה בימים א ההצעות .3.3.1.3

לא , הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור .62:00בשעה  0.6.69/ 'ה יוםהוא  'בשלב א

 !תתקבלנה

חתום על גבי טופס הצעה , לתיבת המכרזים כאמור לעיל הכספית תוגש ההצעה' בשלב ב .3.3.1.4

במעטפה סגורה , וזאת בעותק אחד, י הנדרש במכרז"פכמפורט ע', ב כנספח ג"שנוסחו מצ

mailto:mahat_s@mac.org.il
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 .לעיל 3.3.1.2כאמור בסעיף 

 בכריכתםתוגש על גבי מסמכי המכרז ' בשלב אמובהר כי ההצעה , הסר ספקמען ל .3.3.1.5

 3 סעיףלמעט מילוי ) תכלול את כל מסמכי המכרז היא, נרכשו ממכביש כפי תמקוריה

וכן תכלול את כל הפרטים , ם כנדרשואת המסמכים המצורפי ('נספח ג -בטופס ההצעה 

 .כנדרשהנדרשים ואת החתימות 

תוחתם , כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, יגישו הצעות יוודאושהמציעים  .3.3.1.6

וייכתבו עליה תאריך , או ממלא מקומה כאמור, המעטפה על ידי רכזת ועדת המכרזים

 .ושעת קבלה

את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה לדחות , לפי שיקול דעתה, ועדת המכרזים רשאית .3.3.1.7

 .ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם, נוספת

הזכויות המשפטיות בו וכל דבר , על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות .3.3.1.8

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

על , המציע יברר את כל האמור בעצמו. תזכה אם וככל שהצעתו, עם מכבי בהסכם

 .עקב כך, או מי מטעמה3והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו, חשבונו

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .9

 :יענה על כל הדרישות שלהלן רשאי להגיש הצעות ספק אשר .4.1

 .כחוק בישראלמורשה תאגיד או ; יחיד  .4.1.1

 .את השירותים נשוא מכרז זה באמצעות קבלני משנה או3ו, כבי בעצמומסוגל לספק למ .4.1.2

 .1976-ו"תשל, בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים .4.1.3

 וכפי שהם, לפי כללי חשבונאות מקובלים( 2111-2112)הכנסותיו בשנים האחרונות  .4.1.4

 .לפחות הלשנ ₪מיליון   1.5 הן, שלוחות הכספיים השנתיים "משתקפים  בדו

בהיקף כספי שנתי של לפחות , לקוחות שירותים נשוא מכרז זה  3 -מספק לפחות ל .4.1.5

 .משלושתם יחד, ₪ 311,111

בניהול הפקה והפצה  של חומרי קידום  פחותלשנים שלוש בישראל של בעל נסיון מוכח  .4.1.6

 .סניפים 21מכירות בלפחות רשת קמעונאית אחת בעלת לפחות 

בהתאם לאמור , ₪ 51,111של  צעה על סךמציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההה .4.1.7

 .להלן 6  בסעיף

 .עמד בציון האיכות המזערי הנדרש .4.1.8

 .ובידו קבלה המעידה על כך, רכש את מסמכי המכרז ממכבי .4.1.9

באחד יעמוד  שלאמציע . עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה .2.4

 .הצעתו תפסל – התנאיםמ

 

, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, לאפשר למציע, אך לא חייבת, ועדת המכרזים תהא רשאית .4.3

ל למכבי תוך "להשלים את המצאת הנ, י מכרז זה"רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ, היתר, אישור

, רשיון או כל נייר אחר כאמור, היתר, אישור, ובלבד שכל מסמך, יקבע על ידהיפרק זמן קצוב ש

 .     י תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעותיהיו בעל
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 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

. יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות( תשעים) 91כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,המציע יאשר .5.1

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

 ובמקרה זה יהיה כל מציע ,כל אחת יום( ששים) 61ת של עד ונוספות את תוקף הצעותיהם לתקופ

בקשה כאמור . רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו

 .שלח על ידי מכבי בכתבית

מכבי על ידי המציע שלח לית, הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות .5.2

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

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

 .על ידי המציע כהצעה שבוטלהתראה הצעתו , העדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמורב .5.3

לא , לעיל 5.3 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2 ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .4.2

 .תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי

 

 הגשה ערבות .1

אלף שקלים  חמישים)₪   51,111 כולל שלהצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך ל .6.1

למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן  'ה כנספחפי הנוסח המצורף -על, (חדשים

הערבות תציין . ימים ממועד הדרישה( עשרה) 11אשר תשולם בתוך , ("הערבות": להלן)מהותי 

 . מכבי שירותי בריאותהוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם  כי ,במפורש

 61ות נוספות בנות צדדי את הערבות לתקופ-תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד, נוסףב .6.2

ותהיה בתוקף , לעיל 5 סעיף פי -רך עלוזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוא, כל אחת יום( ששים)

 .זו נוספתלתקופה 

 של הערבות חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים ועדת, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .6.3

יות מכבי וזאת מבלי לפגוע ביתר זכו, כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש ,החלק אוה כול, מציע

 למציע שנתנה כל זאת אחרי, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, לסעדים אחרים

 :מאלה אחד בו התקיים אם, טענותיו את להשמיע הזדמנות

 ;כפיים ניקיון או בחוסר בתכסיסנות, בערמה המכרז במהלך נהג הוא .6.3.1

 ;מדויק בלתי מידע מהותי או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר הוא .6.3.2

 ההצעות להגשת האחרון חלוף המועד לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא .6.3.3

 ;במכרז

 תנאי שהן במכרז ההוראות הקבועות לפי פעל לא הוא, במכרז כזוכה שנבחר לאחר .6.3.4

 .הזוכה עםמכבי  ההתקשרות של ליצירת מוקדם

 .תיפסל על הסף –הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור  .6.4

 אישור עריכת ביטוחים .7

אישור עריכת ": להלן)ההתקשרות  עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכםאישור  .7.1

על ידי  מהאישור עריכת ביטוחים חתוטיוטא של  ,כחלק מהצעתו, המציע נדרש להגיש. ("ביטוחים

 .בכפוף לזכייתו במכרז, חברת ביטוח

 .לעיל 1 1 סעיף שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות  .7.2



 
6 

אישור , ההתקשרות יום לפני מועד החתימה על הסכם, הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי .7.3

 .חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח, עריכת ביטוחים

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .8

: תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים להלןהמידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז אמות  .8.1

ובאופן שתיבחר , והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי על ועדת המכרזים 31% -איכות, 71% -מחיר

 .ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות

הוא קבלת ציון עובר , 'בתנאי סף למעבר לשלב  . תיבחן איכות ההצעה 'אבשלב , כאמור לעיל .8.2

 . באמות המידהעה כמפורט לאיכות ההצ

מעטפת ההצעה הכספית תוגש , במועד בו ועדת המכרזים תקבע למציעים הרלבנטים -  'בבשלב  .8.3

 . ויינתן ציון להצעה הכספית

 .והמחיר כאמור לעיליכות ציוני האשל  שקלולהינו , הציון הכולל להצעת המציע .8.4

  :0/% -איכותבחינת  -'אשלב  .8.5

 :יצרף המציע את המסמכים הבאיםלצורך בדיקת איכות ההצעה 

המציע נדרש לצרף להצעתו פרופיל חברה בו יפורטו ניסיונו ומקצועיותו של המציע  -פרופיל חברה .8.5.1

 . בתחום המכרז

אשר להם  מספק שירותים , המציע נדרש לספק לפחות שלושה מכתבי המלצה מלקוחותיו -המלצות .8.5.2

מכבי פארם רשאית לפי . משלושתם יחד₪  311,111 -בהיקף כספי שנתי שלא יפחת מ, נשוא מכרז זה

לקבל המלצות או חוות דעת ממליצים אלה כמו גם מגורמים אחרים שאינם , שיקול דעתה הבלעדי

 .נזכרים ברשימת הממליצים

, 4Aשלטי מדף ושלטי , פוסטרים, המציע נדרש לצרף להצעתו דוגמאות של עלונים -דוגמאות .8.5.3

 .(צעהובטופס הה מפרט –'כמתואר בנספח א)

 .הדרישה מיום שבוע בתוך,ללא תשלום, המציע ימציאן למכבי, נוספות דוגמאותככל שיעלה צורך ב .8.5.4
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 :ציון האיכות ינתן על פי המדדים בטבלה שלהלן .8.5.5

קבוצת  
 מדדים 

 פירוט מדדים  
ציון  

איכות 
 מזערי 

  1-ציון  מ 
  5עד 

משקל 
 המדדים

 כ "סה 
 ציון משוקלל

איכות  
תוצרי 

הפרסום 
שהוגשו על 
 ידי המציע

  ונסיונו
 

איכות , איכות העיצוב הגראפי –התרשמות מהעלונים 
 .ההדפסה והויזואליות

70% 
  

20 - 

 – A4שלטי המדף ושלטי , התרשמות מהפוסטרים
 .איכות ההדפסה והויזואליות, איכות העיצוב הגראפי

 
70% 

  

15 
- 

  נשוא מכרז זהניסיון המציע בעולמות התוכן היקף 

   

15 
- 

    כ ציון איכות תוצרי הפרסום "סה  כ "סה 
50 - 

איכות  
 השירות 

 ניסיון קודם של מכבי/ חוות דעת ממליצים

 

  
20 - 

ניסיון / על פי חוות דעת ממליצים פרויקטיםאיכות ניהול 
יכולת , יכולת הפקה, גיוס לקוחות -יבחן)קודם של מכבי 

עבודה מול ממשקים רבים כולל מספר רב של 
   (ז"עמידה בלו, מפרסמים

15 

- 

, ניהול פרויקט -המערך הלוגיסטי העומד לרשות המציע 
   הפצה ארצית, דפוס, גרפיקה

15 - 

   70% כ ציון איכות השירות "סה  כ "סה 
50 - 

        כ"סה
100 - 

 

 :%70 -מחירבחינת  -'בשלב  .8.1

 :המחיר ישוקלל באופן הבא

אשר ייגבה מחברות בעלון אחד לקוביה שיוצע  מחירהיהווה   -משיקלול המחיר  95% .8.6.1

 .(מ"לפני מע₪  2,111לא יעלה על ) התרופות וספקי הציוד הרפואי

 . יקבל את מירב הנקודות, המציע אשר יציע את המחיר הנמוך ביותר לקוביה

 לאחרמ "סדרת מוצרי קדשתשולם למכבי בגין העמלה  סכוםהינו  –משיקלול המחיר  5% .8.6.2

  .מעבר לעבריתאחת תוספת שפה הפחתה בגין 

יקבל   ,יהיה הגבוה ביותר, סכום העמלה המוצע על ידו לאחר הפחתה כאמורהמציע אשר 

 .את מירב הנקודות

ברכיבים הכלולים בסעיפי  איכות מזערייעמוד בציון הצעה של מציע שלא  תדחהועדת המכרזים  .8.7

או אשר נאספו במהלך בדיקת 3ו, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, לעילדהאיכות 

 . לעדייקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הביההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן ש

מכבי תהא , כהגדרתו להלן ,"נסיון גרוע"באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי  .8.8

ובלבד , רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה

עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד המקורי לזכייה " נסיון גרוע"שלמכבי לא היה 

 .11%-תר מביו

או מחדלים 3אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו: פירושן" נסיון גרוע"המילים  ,לצורכי סעיף זה

 .העולים כדי הפרת חוזה, אחרים של הספק

על פי שיקול , או הבהרות נוספות3רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו ועדת המכרזים תהא .8.9

על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת , למלוא שביעות רצונה, דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון
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 .שיקוליה

אך לא , שימונה יהא רשאי הצוות .צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים תמנהועדת המכרזים  .8.11

. המוצע על ידו מוצר3לשירותאו 3יע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ולבחון את המצ, חייב

ההצעה לא שיתף פעולה עם  אם תהא סבורה שמגיש ,ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה

 .ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש

מעלה  כלפי , מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות .8.11

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

 למקרה , לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה( אך לא חייבת)ועדת המכרזים תהא רשאית  .8.12

, שהיא מכל סיבה  ,לא ייצא אל הפועלשהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה 

 .חודשים מיום תחילתו( שלושה) 3 י מכבי בתוךיד-לאו יבוטל ע

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .4

 (שבעה) 7בתוך , למסמכי המכרז 'כנספח בהמצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם  .9.1

 .מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז עבודה ימי

אישור עריכת , ההתקשרות יום לפני מועד החתימה על הסכם, להמציא למכביהזוכה מתחייב 

 .י חברת הביטוחיד-לביטוחים חתום ומאושר ע

כמופיע ההתקשרות הסתייגויות בנוסח הסכם 3כי לא יתקבלו כל שינויים, ידוע ומוסכם על הזוכה

 .למכרז' בנספח ב

 .ההתקשרות שייחתםהמכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם  מסמכי .9.2

ערבות בנקאית אוטונומית  מכביימסור המציע הזוכה ל, ההתקשרות במעמד החתימה על הסכם .9.3

 .ב"נוסח המצפי ה-לביצוע התחייבויותיו על

 

 (מ"מע)מס ערך מוסף  .60

 .אם וככל שיחול, מ"סכום העמלה הנקוב הינו סכום אשר יחשב ככולל מע

לשלם  הספק הזוכהלא יהא זכאי , מ מכל סיבה שהיא"יודגש כי אף אם לא תחול חובת תשלום מע .11.1

וזאת גם אם  ממכבילהחזר כל סכום שהוא  הספק הזוכהאו לא יהא זכאי 3ו מסכום העמלהפחות 

 .מ"מ או פטור ממע"ימציא אשור על אי חיוב במע

ישלם  הזוכההספק  .ן הסכום שישולםבגי תעודת חיוב לספק הזוכהתשלח  מכביכי , מובהר בזאת .11.2

אחד  כנגד תעודת חיוב  OTCבגין כל קוביה בעלון אחד ועמוד פרסום ₪  125למכבי סכום של 

 .זה סכום בגיןמ "במע להתקזז יוכל לא כי לו ידוע כי מצהירהספק "(. עמלה: "להלן)שתשלח אליו 

 .להסכםב כנספח "על כתב ההתחייבות המצ הזוכהבמעמד חתימת ההסכם יחתום  .11.3

מ לסכום "אזי יתווסף מע ,(במקום תעודת חיוב)היה ובעתיד תשלח מכבי לספק חשבונית מס 

  .מ שיחול מעת לעת "העמלה הנקוב בהתאם לשיעור המע
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 ביטול המכרז .66

, לשהומציע כ לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי .11.1

מ לרשת מכבי "להפקה והפצה של חומרי קדידי מכבי והמציע הזוכה הסכם -כל עוד לא ייחתם על

 (.'נספח ב)והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות   ,פארם

, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .11.2

 .כאמור לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז -אך לא חייבת  -וכן תהיה מכבי רשאית 

 .כל המציעים אשר הגישו הצעות במכרזאלקטרוני ל שלח בדואריהודעה על ביטול המכרז ת .11.3

רוכשי מסמכי המכרז מאו למי 3ציעים במכרז ולא תהא למי מהמ, החליטה מכבי על ביטול המכרז .2...

 .או כלפי מי מטעמה3או טענה כלפי מכבי ו3או דרישה ו3כל תביעה ו

 

 עיון במסמכי המכרז .62

עיון , לאחר פרסום תוצאות המכרז, 1993-ג"התשנ ,לתקנות חובת המכרזים( ו)21בהתאם להוראות תקנה 

. לשעה ₪ 900ייעשה תמורת תשלום בסך של , כמפורט בתקנה האמורה ,של משתתף במכרז במסמכי המכרז

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

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

 . ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי ,ןאו מקצת ןכול ,אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב. המכרז

 

 בעלות על מסמכי המכרז ./6

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

וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז , או הגשת ההצעות3במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו

 .או העתק מהם לידי אחר3עביר אותם ולה

 

 מכות שיפוטס .69

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

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



 'אנספח 

 

  מפרט

 

 אלא אם צוין אחרת, לתקופת ההסכםכל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות 
 

בתי מרקחת  61 -המונה כיום כ"( רשת מכבי פארם: "להלן)בתי מרקחת למכבי שירותי בריאות רשת  .1

 (.'זכנספח  ב רשימה"מצ)בפריסה ארצית 

מכבי . ומוצרי בריאות משלימים  OTCתרופות, מכבי פארם מנפקת למבוטחי מכבי תרופות מרשםרשת  .2

 .פארם נמצאת בתהליך הרחבת הרשת ופתיחת בתי מרקחת חדשים

 :יכלול בתקופת ההסכם השירות .3

, חברות תרופות)בהם יתפרסמו מבצעי ספקי מכבי , בשנה עלוני מבצעים  8-12הפקה ועיצוב  .3.1

 (.רי בריאותציוד רפואי ומוצ

 .על פי המפורט במפרט המוצר, הפקה ועיצוב של פוסטרים ושלטי מדף מסוגים שונים .3.2

 .על פי מפרט שיישלח מראש, הסבת קבצי העלון והתאמתם לפרסום במסכים בבתי המרקחת .3.3

 .לאתר מכבי באינטרנט ולצורך העלאת, מדיה מגנטיתל הסבת קובץ העלון בשלמותו .3.4

 .המרקחת בפריסה ארצית ולמשרדי הנהלת מכבי בתל אביבמ לרשת בתי "הפצת חומרי קד .3.5

 .ואספקתם על פי צורך לבתי המרקחת הספקמ רזרביים במשרדי "אחסון חומרי קד .3.6

 .יקצה איש קשר לניהול הפרויקט הספק .3.7

 .ת לעיצוב הגרפי של הפרויקט3יקצה גרפיקאי הספק .3.8

 
 :בתקופת ההסכם מפרט השירות .4

על פי רשימה שתועבר מראש ממכבי , הרפואי של מכבי שליחת הודעה לספקי התרופות והציוד .4.1

 .על יציאת העלון הקרוב, פארם

מהות כל המבצעים בעלון ומיקומם את מכבי פארם הכולל של שיווק מחלקת המ תסקירקבלת  .4.2

 (.LAYOUT)בעלון 

 .ללא חיוב, קוביות מבצע לעלון 6למכבי פארם שמורה הזכות לקבל עד  .4.3

לאיסוף החומרים הגרפיים והטקסטואליים , יצירת קשר עם הספקים המשתתפים במבצע .4.4

 .שהתקבל ממכבי פארם לתסקירבהתאם , (וטקסט "פקשוטים")

בהתאם לדרישת , איסוף אישורי משרד הבריאות לפרסומים מספקים והעברתם למכבי פארם .4.5

 .מכבי

, השלטים: י הפרסום הנלווים לרבותעעיצוב גרפי של העלון לרבות כל קובייה וקובייה וכל אמצ .4.6

 על פי כללי המיתוג של מכבי פארם, במפרט המוצרהפוסטרים וקבצי המסכים כמפורט 

 .(למסמכי המכרז ינספח כעלון ואמצעי פרסום נלווים  -ת ודוגמא מצורפות )
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כמו . ורוסית אנגלית, הגדרת המותג של מכבי בשפה העבריתיידרש לרכוש פונטים על פי  הספק .4.7

ואל ייבחר על ידי מכבי 'הויז. ואל עבור עמודי השער של העלונים'יידרש לרכוש ויז הזוכה, כן

 .וישתנה מעלון לעלון הזוכהפארם מתוך מספר אפשרויות שיוצעו על ידי 

קבלת , התסקירבי פארם לעיצוב ועריכת העלון על פי  אישור נציג מכהספק יידרש לקבל  .4.8

מכבי פארם וקבלת הערות ותיקונים  נציגבודה צמודה מול ע, אישורים סופיים לתכנים

 .שוטפים

עד לקבלת אישור סופי , במקביל מול הספקים לתוספות ותיקונים נדרשיםהספק יידרש לתאם  .4.9

 .מכבי פארם לגרסה מאושרת לפרסום מנציג

 .פ הנחיות מכבי פארם "הפקת כל חומרי הדפוס וחלוקה לסטים ע .4.11

על פי , דפוס לכלל בתי המרקחת של מכבי פארם בפריסה ארציתמשלוח מרוכז של כל חומרי ה .4.11

תאוחסן במשרדי הזוכה ותופץ לבתי כמות עודפת . רשימת כמויות שתישלח על ידי מכבי פארם

 .המרקחת על פי הצורך

 

 :מ בתקופת ההסכם"לכל סדרת מוצרי קדז "לו .5

 .ם"וחומרי קדע צתוכנית עבודה שנתית לפרסום עלוני המב לספקמכבי פארם תשלח  .5.1

בהתאם לתוכנית העבודה של , ז שהוקצב ובמועד הסופי להוצאת העלון"נדרשת עמידה בלו .5.2

 .מכבי

 .  לכל היותר, יום 41 יסתיימו תוך לעיל 4ורט בסעיף כלל השלבים בתהליך כמפ .5.3

 
 המוצרמפרט  .6

 בשנהעלוני מבצע  12-8 .6.1

 עברית 6.61.
 4Aצ לגודל "מקופל דו  3A: גודל עלון 

 . קוביות מבצע 9פרט לעמוד השער המכיל , קוביות מבצע 12בכל עמוד בעלון יש 
 . יחידות לעלון 111,111: כמות

 גרם 121, כרומו מט: סוג נייר ומשקלו

 .פרוצס: סוג הדפסה
 .למכבי שמורה הזכות לגמישות במידות אלה. מ רוחב"מ 58; מ גובה "מ 51: גודל קוביית מבצע

 :על פי התיאור הבא , OTCעבור תרופות , נפרדפרסום יצורף עמוד , מבצעעלוני ה לרוב
תפרסם מכבי פארם  בשטח הפנוי. 'יח 18 עד: פרסום סך הכל קוביות, צ"דו 4A: גודל העמוד 

 .וללא תוספת תשלום, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ווקייםמסרים שי
 . יחידות לעלון 111,111: כמות

 גרם 121, מט כרומו: סוג נייר ומשקלו
 .פרוצס: סוג הדפסה

  

 אופציה של מכבי –רוסית 3ערבית  6.21.
' יח 8,111 -כ של בכמות רוסיתאו 3ו ערבית בשפות עלון - תוספתהזמין ל הזכות שמורה למכבי

 .שפה מכל

,  בעברית עיצוב והדפסה במפרט זהה לעלון המבצע, ידרש הספק לעבודת תרגום, במקרה זה
 .לעיל 7.1.1בהתאם למפורט בסעיף 
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  פוסטרים  .6.2

 .יחידות פוסטר לכל בית מרקחת פר עלון 3: כמות
 גרם 171, כרומו מט: סוג נייר ומשקלו

 חצי גיליון: גודל
 .יקבעו על ידי מכבי פארם, בחירת הקוביות וסדרן

 .פרוצס: סוג הדפסה
 

 שלטי מדף .6.3

  .ודפס שלט מדף תואםיעוצב וי ,לכל קוביית פרסום בעלון
 .סטים לעלון עבור כל בית מרקחת 3 :כמות

 .וביית פרסום המופיעה בעלוןשלט אחד עבור כל ק: תכולת סט
 גרם 311, כרומו מט: סוג ומשקל נייר
 מ"ס 7* מ "ס 25: גודל שלטי מדף

 .ישלחו להנהלת מכבי פארם בתל אביב, סטים נוספים לעלון 5

 .פרוצס: סוג הדפסה
 

  – A4שלטי  .6.4

 .על פי החלטת מכבי פארם, קוביות לעלון 11 עדלצ "דו 4Aיעוצב ויודפס שלט 

 .סטים לעלון עבור כל בית מרקחת 3: כמות
 .לכל קוביה שתיבחר  4Aשלט אחד גודל : תכולת סט

 גרם 311, כרומו מט: סוג ומשקל נייר
 .ישלחו להנהלת מכבי פארם בתל אביב, סטים נוספים לעלון 5

 .רוצספ: סוג הדפסה
 

  –מדיה במסכים  .6.5

המסכים בבתי המרקחת גבי על  להציגלקבצים שניתן , מהעלון קוביות 21 עד של ההסב נדרשת
 655Width   *524 Height: מידות ב

 
   --מדיה באתר מכבי באינטרנט  .6.6

 :יועברו לצוות אינטרנט של מכבי לאתר מכבי באינטרנט העלון  לצורך העלאת

  בפורמטקובץ העלון PDF  קובץ  או ח ופתPSD      אוAI   

 311באיכות , כל תמונות המוצרים על רקע שקוף לבן DPI  
  

–  עיצוב מייל לפרסום המבצעים לעובדי מכבי .6.7

תקשור מבצע חדש לעובדי לטובת , העיצוביים של העלון םובקווימייל ברוח עמוד נדרש עיצוב 
 .'נספח ט, מצורפתראה דוגמא  . מכבי

 

 
  –הובלה ואתרים לאספקה .7

 :יסופקו על חשבון הספק כמפורט להלן, כל העלונים והחומר הפרסומי הנלווה

לבתי המרקחת של מכבי פארם , של כלל העלונים והחומר הפרסומי הנלווהמשלוח מרוכז  .7.1

  .על ידי מכבי פארםעל פי רשימת כמויות שתישלח , בפריסה ארצית
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בהתאם , במשרדי הזוכה ותופץ לבתי המרקחת של מכבי המבצע תאוחסןכמות עודפת של עלוני  .7.2

תישלחנה למטה מכבי פארם  OTC)עבור תרופות )ומעמוד הפרסום  מהעלון יחידות 211. לצורך

 .בתל אביב

 .בתל אביבהנהלת מכבי פארם תישלח ל , שלטיםכמות עודפת של  .7.3

 
 מוצרי הדפוס כל לוחות זמנים לאספקת  .8

 (.כולל יום שישי בשבוע)ימי עבודה  4אספקת החומרים תוך  -מרגע אישור סופי של מכבי

 החלוקה של החומרים לבתי המרקחת ולהנהלת מכבי פארם תסתיים לכל המאוחר יום , למען הסר ספק

 .לפני מועד תחילת המבצע

 

  -אופן אריזה .9

 :המפורט לעילעל פי  סידור סטים לבתי המרקחת

 ועמודי  עלוניםOTC -  יח 511בחבילות של יארזו'. 

 4שלטי , שלטי מדףA בצירוף שם בית , לכל בית מרקחת, יארזו במעטפה נפרדת -ופוסטרים

 .על מעטפות המשלוח" חומרים לעלון מבצעי העונה "והמילים   המרקחת 

  הנהלת מכבי פארם בתל אביבל, תישלח ארוזה במעטפהכמות עודפת של מוצרים נלווים. 
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 'נספח ב
 

 ה ס כ ם
 /206 ,_________בחודש ____  ביום  ,אביב-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 בריאות מכבי שירותי 
 (584402274מזהה ' מס) 227344' אגודה עותמנית מס 
 אביב-לת, היכל הסיטי, 27המרד ' מרח 
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :קרא להלןיאשר ת 

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 מ"בע__________________ __________ 

 ____________________________. פ.ח 

 _____________________________' ____מרח 

 "הזוכה" :יקרא להלןיאשר  
 ;שנימצד 

 

הפקה , ניהול   - 12632113פומבי עם שלב מיון מוקדם שמספרו ומכבי פרסמה מכרז    הואיל

אשר העתק ממנו על , ("המכרז" :להלן)  מ לרשת מכבי פארם"והפצה של חומרי קד

 ;הימנוואשר מהווה חלק בלתי נפרד , להסכם זה  'כנספח אנספחיו מצורף 

 
ואשר  ,מכרזל 'גכנספח אשר העתק ממנה מצורף , ("ההצעה" :ןלהל)והזוכה הגיש הצעה למכרז  והואיל

 ;מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה
 

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

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

 
 
 
 
 

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן ,הוצהרלפיכך 
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 כללי .6

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

 .מההסכם וייקראו ביחד עמו

 .או כדי להשפיע על תוכנם3אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו .1.2

אלא אם הכתוב מחייב פירוש , דםיהמוגדרים להלן הפירוש שבצבהסכם זה יהיו למונחים  .1.3

 :אחר

 .על נספחיו, סכם זהה - "ההסכם"

 .מכרזל 'גנספח  -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה"

מ לרשת בתי "הפקה והפצה של חומרי קד ,ניהול פרוייקט-  "השירותים3השירות"

הכל כמוגדר במכרז ולפי , המרקחת של מכבי פארם 

 .בהסכם זה על נספחיוהמפורט במפרט ו

 אנשי קשר .2

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם __________  מכבי ממנה בזה את .2.1

 .זה

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

יהיה זמין לכל , ים ולשירותים מוצרלנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת  .2.3

י יד-לידרש לכך עיאם , (והמנהל)פניה מצד מכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי 

 .מכבי

 

 התקשרותתקופת ה ./

מ לרשת "הפקה והפצה של חומרי קד ים שלניהול פרויקטמתן שירות ללההתקשרות עם הזוכה  .3.1
 :להלן)________ שתחילתה ביום  ,(שנים עשר חודשים)של שנה תהא לתקופה , מכבי פארם

  .("תקופת ההתקשרות" או3ו "ההסכםתקופת "

נוספות בנות שנה כל  שתי תקופות-ההתקשרות בלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת  .3.2
 יתרתוך שמירה על כל והכל  , מיטיבים בתיאום עם הזוכה( 2)או ; זהים( 1)בתנאים , אחת

 (."תקופות האופציה": להלן) ההסכםותנאי  הוראות

לסיים ת רשאיתהא מכבי , בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .3.3
תהא שלזוכה וזאת מבלי , זוכהבאופן מיידי באמצעות הודעה בכתב לההתקשרות עם הזוכה 

 :בקשר לכךכלשהי  או דרישה3טענה ו

 ;הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זההזוכה אם  .3.3.1

או צו 3וניתן כנגדו צו פירוק או אם 3ובקשת פירוק  ל ידואו ע3ו הזוכהנגד כאם הוגשה  .3.3.2
 ; לרבות כונס נכסים זמני, הזוכהלהקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי 

או הפכה ללא נכונה 3אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו .3.3.3
 ;או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות

תרופות בשל )ן באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים אי .3.4

פי -לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על, 1971-א"התשל, (הפרת הסכם

 פי דין-הוראות ההסכם או על
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 61רשאית מכבי להביא לסיום הסכם זה בכל עת על ידי הודעה בכתב של , על אף האמור לעיל .3.5

 .יום מראש ובכתב

 

 שירותמוצרים וההזוכה לעניין מתן הוהצהרות התחייבויות  .9

למפורט את המוצרים והשירותים לספק למכבי את  ,בכל תקופת ההתקשרות, מתחייב הזוכה .4.1

התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם , ולעמוד בכל הכמויות ,ובהצעתו מפרטב, בהסכם זה

 . זה ובמסמכי המכרז

היכולת והניסיון הדרושים לצורך , הידע, יר ומתחייב כי יש לו את הכישוריםמצה הזוכה .4.2

ברמה מקצועית גבוהה ומתחייב לספקם לכל , אספקת המוצרים והשירותים כאמור בהסכם זה

הרמה מקצועית גבוהה ובידע והיכולות , המיומנות, ברמת השירות, תקופת התקשרות

 . הנדרשים

או מי מטעמו 3הוא ו, מתן השירותים כמפורט בהסכם זה מתחייב ומצהיר כי במהלך הזוכה .4.3

 . ישמרו על סודיות כמתחייב על פי כל דין

 

  והשירותים המוצריםאספקת  .5

, בהתאם למפרטים ולכמויות שהוגדרו במסמכי המכרז, המוצרים והשירותיםהזוכה יספק את  .5.1

 (."אתר מכבי" :להלן) בפריסה ארצית, לרשת בתי המרקחת של מכבי פארם

מרגע אישור ( כולל יום שישי בשבוע)ימי עבודה  4מתחייב לספק את מוצרי הדפוס תוך  הזוכה .5.2

 . סופי של מכבי

לרבות שטחי , בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל הזוכההשירות יינתן על ידי  .5.3

 .ש ורמת הגולן"יו

 .וללא כל דיחוי באופן מידי, ידווח למכבי על כל מחסור הצפוי במי מן המוצרים הזוכה .5.4

להחתים על גבי תעודת משלוח את נציג בית המרקחת אשר קיבל את  הזוכהבאחריות  .5.5

נדרש לרכז את תעודות המשלוח החתומות ויציגן לנציג  הזוכה(. חותמת+ חתימה )החומרים 

 .על פי דרישה, מכבי פארם במטה מכבי

או כל בדיקה אחרת הנחוצה 3מתחייב לאפשר לנציג מכבי לערוך בדיקה בנושא מוצרים ו הזוכה .5.6

וזאת על ידי הודעה , בתנאים לקיום התחיבויותיו על פי הסכם זה הזוכהלצורך הבטחת עמידת 

 .לזוכהבכתב 

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

 

 התמורה ותנאי תשלום .1

בהצעתו הסופית  כמפורט  סכום מקסימלי, מתחייב לגבות מהחברות המפרסמות בעלון הזוכה .6.1

 .למשך כל תקופת ההסכם', נספח ג  –
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להסרת ספק יובהר כי מכבי לא תשא באחריות כלשהיא לגביית התשלומים דלעיל מהחברות 

 .המפרסמות

אחד  OTCאחד ועמוד פרסום  עלוןקוביה בכל בגין ₪  125סכום של , ישלם למכבי הזוכה .6.2

 .מ בגין סכום זה"יוכל להתקזז במע לא מצהיר כי ידוע לו כי הזוכה (."עמלה": להלן)

יופחת מסכום העמלה , או רוסית3ככל שמכבי תבחר להוסיף גירסא של העלון בשפות ערבית ו .6.3

  .בגין כל תוספת שפה מעבר לעברית -' נספח ג –סכום כמפורט בהצעתו הסופית של הזוכה 

 3 באמצעות המחאה, לחודש העוקב לאחר פרסום עלון 11בתאריך  תשלום העמלה יועבר למכבי .6.4

 .תעודת חיוב שתשלח ממכבי לזוכהכנגד , מכבי שירותי בריאותלפקודת  בנקאיתהעברה 

מ לסכום "מעאזי יתווסף , (במקום תעודת חיוב)היה ובעתיד תשלח מכבי לספק חשבונית מס  .6.5

 .מ שיחול מעת לעת"העמלה הנקוב בהתאם לשיעור המע

 

 אחריות .7

או 3או אובדן ו3לכל נזק ופי דין -עלהזוכה לבדו אחראי , מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה .7.1

או למי 3יגרמו למכבי ויש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, או לרכוש3לגוף ו, או הפסד3פגיעה ו

הפקה והפצה של , ניהולאו בקשר עם 3עקב ו ,צד שלישי כלשהואו ל3או למבוטחיה ו3מטעמה ו

 . כמפורט ומוגדר בהסכם זה מ לרשת מכבי פארם"מוצרי קד

או 3בגין כל נזק ו, מיד עם דרישתה הראשונה, או לשפות את מכבי3הזוכה מתחייב לפצות ו .7.2

רמו למכבי שייג, בגין תביעה שתוגש כנגד מכבירכי דין עור טרחת לרבות הוצאות ושכ, הוצאה

פי הסכם זה או -על, או בשמו3או מי מטעמו ו3וכתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה 

תביעה בגין 3דרישהבדבר כל זוכה למתן הודעה מיידית ל, ק דין חלוטפסובכפוף ל, פי כל דין-על

 .תביעה כאמור3האמור לעיל ולמתן אפשרות לזוכה להתגונן בעצמו מפני דרישה

כדי לצמצם או לגרוע הזוכה ידי -עלכמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,מובהרבהקשר זה  .7.3

חים כדי לשחרר את יהיה בעריכת הביטוולא , להסכםבהתאם  יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב

-אחראי לו על שהואבגין כל נזק או מי מטעמה 3מכבי ולפצות את או 3לשפות ו ומחובתהזוכה 

 .כל דיןפי -או על3פי הסכם זה ו

, הצווים, התקנות, הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים .7.4

למעלה מן הצורך . פי ההסכם-חסים לשירותים הניתנים על ידו עלההוראות והתקנים המתיי

, (נוסח משולב)החוק לביטוח לאומי למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב כי הזוכה , יובהר

אך מבלי לפגוע בכלליות  ,ובעיקר, שהותקנו על פיותקנות וה הצווים ואחר כל 1995-ה"תשנה

 ואו קבלני המשנה של3ו או משמשיו3או שליחיו ו3ו וכל עובדי, שהזוכהבאופן , האמור לעיל

לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או , במתן השירותיםועובדיהם שיועסקו 

 .ל"פי החוק הנ-זכאים לכל הזכויות שעלההתקשרות תקופת יהיו בכל עת ובמשך כל  ,זמני

לפי הזוכה אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  ,על כל סעיפי המשנה שבו, סעיף זהוראות ה .7.5
מאחריות כלשהי בגין את הזוכה ואין בהן כדי לשחרר  ,פי כל דין-או על3וההסכם 

 .כהגדרתם להלן, הזוכהבביטוחי מכוסה  המכוסה או שאינו' הפסד וכד3אובדן3נזק
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  ביטוח .8

ממועד תחילת , פי כל דין-או על3פי הסכם זה ו-גרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה עלמבלי ל .8.1
לערוך ולקיים על  הזוכהמתחייב  ,לפי המוקדם, ממועד תחילת מתן השירותיםהסכם זה או 

פורטים את הביטוחים המ, חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל
 :להלן)ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו זה המסומן כנספח להסכם " אישור עריכת ביטוחים"ב
, פי ההסכם-וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על ,("הביטוחים"או 3ו "ביטוחי הספק"

ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה נוספת לאחר תום , לרבות כל הארכה שלו
שנים מתום  (שלוש) 3-אך לא פחות מ, לתום תקופת ההתיישנותתקופת ההתקשרות ועד 

 .תקופת ההתקשרות

וניתן להמירם לסכומים בדולר , ח"הביטוח הנקובים בנספח הינם בש כי סכומי ,מובהר
 .ההסכםח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת "בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש ,ב"ארה

, בין היתר, והוא מתחייב, ים הנזכרים בנספח זהמתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוח הזוכה .8.2
תחודשנה  הזוכהלדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי , לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם

לא לעשות , ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לפי הצורך, מעת לעת
יישא בכל  הזוכהכי , יודגש. או להפקיע את תוקף הביטוחים3כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו

 .הזוכהמקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 

לפני יום  14 -לא יאוחר מ, מכבילהמציא ל הזוכהמתחייב  ,מכביללא צורך בכל דרישה מצד  .8.3
כאמור לעיל  הזוכהאישור בדבר עריכת ביטוחי  ,פי הסכם זה-מועד תחילת מתן השירותים על

כי , מצהיר הזוכה. כשהוא חתום כדין על ידי המבטח, "שור עריכת ביטוחיםאי"בהתאם לנוסח 
כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי , ידוע לו

ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו , מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו
 .כל דיןפי -או על3פי הסכם זה ו-על הזוכהשל 

כדי לצמצם או לגרוע בצורה  הזוכהידי -ל על"כי אין בעריכת הביטוחים הנ ,בהקשר זה מובהר .8.4
 הזוכהולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את , כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם

פי -אחראי לו על הזוכהבגין כל נזק שאו מי מטעמה 3ומכבי או לפצות את 3מחובתו לשפות ו
 .פי כל דין-או על3ו הסכם זה

מתחייב , תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה הזוכהככל שתקופת ביטוחי  .8.5
לעיל בגין הארכת תוקפו  8.8 אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  מכבילהפקיד בידי  הזוכה

 .פי ההסכם-קופת ההתקשרות עללתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל ת

ח "להתאימם לערך הנקוב בשהזוכה על , היה וסכומי הביטוח הינם בדולריםכי  ,מובהר
 .הביטוחבהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת 

לעיל  8.4 או 3ו 8.8 כנדרש בסעיפים  הזוכהידי -כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על, מובהר .8.6
 זוכהבעיכוב כל תשלום המגיע ל, בין היתר, מכביותזכה את , תחשב הפרה יסודית של הסכם זה

 .לפי הסכם זה

-א"התשל, (תרופות)לפי חוק החוזים כבי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למ
1971. 

 הזוכהידי -אישור עריכת הביטוחים שיומצא על לבדוק את, תחייבאך לא , תהא רשאימכבי ת .8.7
או הרחבה שיידרשו על 3או התאמה ו3או תיקון ו3מתחייב לבצע כל שינוי ו והזוכה, כאמור לעיל

מצהיר  הזוכה. זה 8 סעיף פי -נשוא האישור להתחייבויותיו עלמנת להתאים את הביטוחים 
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי כי זכויות  ,ומתחייב

, א אישור עריכת הביטוחיםואו כל אחריות לגבי הביטוחים נש3כל חובה ואו מי מטעמה 3מכבי ו
ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על , או לגבי העדרם, םותוקפ, היקפם, טיבם

וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל , פי כל דין-או על3פי הסכם זה ו-על הזוכה
 .בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו, ובין אם לאו

וכי , מכביידי -כל ביטוח אשר נערך עלנם קודמים לעל פיו הי ,יכללו תנאי מפורש הזוכהביטוחי  .8.8
יתחייב המבטח , כמו כן. מכביהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי  ,שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה
 .יום מראש( שלושים) 31לפחות מכבי 
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לרבות אי מתן , הזוכהלפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על  ,יכללו סעיף הזוכהביטוחי  .8.9
של לא יפגעו בזכויותיה , או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות3או אי הגשת תביעה ו3הודעה ו

 . לקבלת שיפוימכבי 

או תביעה 3או דרישה ו3כי לא תהיה לו כל טענה ו, הזוכהמצהיר , מבלי לגרוע מן האמור לעיל .8.11
והוא פוטר את , או הנובע מנזק לרכושו3וו מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו א3מכבי וכנגד 

פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק . מכל אחריות לנזק כאמוראו מי מטעמה 3מכבי ו
תכלולנה , (לרבות נזק תוצאתי)כי ככל שערך ביטוח רכוש  ,הספק מתחייב. בכוונת זדון

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

או בקשר עם מתן השירותים נשוא 3כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו, הזוכה מתחייב .8.11
נה יתחייבו לערוך הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המש, חוזה זה

למשך כל תקופת  וזאת, על כל תנאיהם, זה 8 ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף 
רשאי , לחלופין. זה 8 יף סעפי המוגדר ב-הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר עלהתקשרותם עם 

 . לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעילהזוכה 

לא יהיו  ,למעט ביטוח אחריות מקצועית, הזוכהכי נוסחי פוליסות , מוסכם בזאת במפורש .8.12
 .נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם

 
 

 רישיונות והיתרים .4

או 3היתרים וה או3מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים והזוכה 

ל יהיו "הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל הנ. לצורך קיום השירות והפעלתו, פי הדין-הרשיונות הדרושים על

 .תקשרותבמשך כל תקופת הה, על חשבונו הוא, בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם

 .הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית

 

 מועסקי הזוכה .60

שבו לכל צורך כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייח, הזוכה מצהיר בזה .11.1

ויועסקו , במישרין או בעקיפין, יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבייולא  ,כעובדיו או שלוחיו

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

הסכם או 3הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו .11.2

 .החלים עליו

או 3שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו, הזוכה אחראי כלפי עובדיו .11.3

יגרם להם בעת מתן השירות או ימוות או נזק לרכוש ש, בגין נזק גופני, בקשר למתן השירות

 . בכל פעילות הקשורה למתן השירות

וכי כל , פי ההסכם-מתן השירות עלכי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע  ,כן מצהיר הזוכה .11.4

או 3או למי שהתמנה על ידם ו3או לנציגיה ו3או למנהל ו3פי ההסכם למכבי ו-זכות שניתנת על

אינה אלא אמצעי להבטחת , לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, או מטעמם3בשמם ו

על ידו כל  או לכל העובדים המועסקים3ולא תהיינה לזוכה ו, ביצוע הוראות ההסכם במלואן

פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר , והם לא יהיו זכאים לכל תשלום ,זכויות של עובדי מכבי

או סיום כל , ום ההסכםאו בקשר עם ביטול או סי, עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו

 .מכל סיבה שהיא, פי ההסכם-התקשרות על
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דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך  שום. כי ייתן את השירות בשמו בלבד ,הזוכה מתחייב .11.5

או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או , את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה

 .למטרה כלשהי

 או לשפות את מכבי3תחייב לפצות והזוכה מ, או סעד הנתונים למכבי3מבלי לגרוע מכל זכות ו .11.6

או 3כי המצב המשפטי ו, ידי רשות מוסמכת-יקבע עליאם , יגרמו להיאו הוצאה ש3בגין כל נזק ו

 .העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה

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

 .ההסכם

 

 שמירת סודיות ואבטחת מידע, פרסום .66

כל ידיעה בקשר , לידיעת כל אדםאו להביא 3למסור ו, ולא להעביר, הזוכה מתחייב לשמור בסוד .11.1
עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם 

 .לפני תחילתה או לאחר סיומה, תקשרותתוך תקופת הה, או מתן השירות

לחוק  118כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף , הזוכה מצהיר .11.2
 .1977-ז"התשל ,העונשין

כפופים , לרבות בסימני המסחר שלה, או שימוש בשמה של מכבי3כל פרסום בקשר להסכם זה ו .11.3
 .לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי

 :דרישות לסודיות .11.4

 :הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן

ביחס לכל  לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן .11.4.1
מידע על , נתוניה הכספיים, שיטות עבודתה, מבוטחיה, עובדיה, מידע על ושל מכבי

אשר יגיעו , ב נתונים"מידע פיננסי וכיו, מידע עסקי, מידע ניהולי, מידע רפואי, ספקיה
 :להלן)פי האמור במסמכי הסכם זה -הזוכה על תיולידיעתו במסגרת ביצוע התחייבו

 .("המידע"

אלא אם קיבל , או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא3סום ולמנוע כל פר .11.4.2
 .מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן, בכתב, לכל נושא בנפרד, אישור ספציפי

להגביל את הגישה למידע אך , לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע .11.4.3
נותני שירותים , עובדי הזוכהשכל ולדאוג לכך , המורשים לכך הזוכה ורק לעובדי

ו על כתב מפי ההסכם יחת-לע והתחייבויותיוהמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע 
המחייב אותם לעמוד בנוסח , (בכל עת)כלפי הזוכה התחייבות אישי לשמירת סודיות 

בהתאם ) מכביוכן כלפי , בהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה
 . (ידי מכבי-ומצא עללדרישה מפורשת ולנוסח שי

-לאחראי כלפי מכבי למילוי האמור עהזוכה יהא כי , למען הסר ספק, מובהר בזאת
 .או הפועלים מטעמו או עבורו3י עובדיו ויד

 :חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על .11.4.4

או נותני השירות מטעמו טרם 3או בידי עובדיו ו3ו הזוכה מידע שהיה בידי .11.4.4.1
 ;שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות ההתקשרות בהסכם זה

באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת ' מידע שנתקבל מצד ג .11.4.4.2
 ;סודיות

 מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של .11.4.4.3
 .הזוכה

 ,פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת-או על פי דין-למידע שחובה לגלותו ע .11.4.4.4
ואפשר לה , ובלבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור

 .להתגונן מפניו
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הזוכה לא וכי , כל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכביהוא מסכים שולו ידוע כי  .11.4.5
 .רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכםיהא 

 ולרבות מידע אשר קיימת לגבי ,חשף גם למידע רגיש ביותרהוא יישייתכן ו וידוע לכי  .11.4.6
התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו 

גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום אשר ו, בסודיות
מודע הזוכה כי ו, דיותמידע בסוהלמכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת 

 .לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי

א מודע הוו, ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיותכי  .11.4.7
צפוי הוא להן ( בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם)לסנקציות האזרחיות והפליליות 

חוק הוראות ( אך לא רק)לרבות , פר הוראות אלוהוא או מי מעובדיו מי מטעמו יאם 
וכל דין , 1996-ו"תשנה, חוק זכויות החולה, ותקנותיו 1981-א"התשמ, הגנת הפרטיות

 .רלבנטי נוסף

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

 .ההסכם

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .62

יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות , ה לפי ההסכםכבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכ .12.1

המצורף " ערבות ביצוע"כמפורט בנספח , צמודה למדד המחירים לצרכןאוטונומית בנקאית 

  ,(שקלים חדשים חמישים אלף)₪  51,111של בסך , ("ערבות הביצוע": להלן)להסכם זה 

לאחר תום תקופת  יום( מאה ועשרים) 121שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום 

 .התקשרותה

או  הסתיימה תקופת ההתקשרות, כאמור לעילהביצוע מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות  .12.2

ק בגין אי והזוכה גרם למכבי נז, מכל סיבה שהיאים 3אספקת המוצר3 הסתיים מתן השירות 

לדרוש או הביצוע תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות  -פי ההסכם -מילוי התחייבויותיו על

והזוכה סיים לפצות את  הסתיימה תקופת ההתקשרות. לתקופה שתיקבעה הארכה נוספת של

 .הביצועתחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות  ,מכבי כאמור

תהא מכבי רשאית לממש את , ההסכם פי-ו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו עלבכל מקרה ב .12.3

, הצורך להיזקק לפניה לערכאותמבלי , ולגבות את כספה, כולה או מקצתה, הביצוע ערבות

 .משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהישא ומתן למ, לבוררות

יהא הזוכה חייב לחדש , חלק מהםאו הביצוע השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות  .12.4

, לסכום שהיה לפני הגבייה האמורההביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע את ערבות 

או כל הביצוע את ערבות מימשה יום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי ימים מה( שבעה) 7תוך 

 .מתוכהסכום 

פי -תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על כדי לשמש כל הגבלה אוהביצוע אין בגובה ערבות  .12.5

 .ההסכם

 .פי כל דין-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על .12.6

אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של , הינו סעיף עיקרי בהסכם, נה לועל כל סעיפי המש, סעיף זה

 .ההסכם
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 הפרת הסכם ./6

 
 .פי כל דין או ההסכם-על, מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית .13.1

 

רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה  או מי , בנוסף לאמור לעיל .13.2
והליכים , יסול עסקים באופן אחרחאו 3הסדר נושים ו, כינוס נכסים, מטעמו שיש בהם פירוק

 .יום 31אלו לא בוטלו תוך 
 

 –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  .13.3

 או; לבטל את ההסכם לאלתר .13.3.1

או 3עמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ול .13.3.2
הזוכה מתחייב בזה למלא אחר . ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה 3ההתחייבות תוך 

 מכביייגרמו לאו ש3נגרמו ווכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש, הוראות מכבי
 .הקיום כאמור-או אי3כתוצאה מההפרה האמורה ו

 

הזוכה למכבי פיצויים ישלם , לעיל 17.3בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  .13.4
או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה 3וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו, ח"ש 51,111מוסכמים בסך 

אין באמור בפיסקה זו כדי . אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה, או אי הקיום כאמור3ו
 .או נוספים על פי כל דין3של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו לגרוע מזכותה

 

הפר הזוכה את ההסכם הפרה או 3לעיל ו 18.3.2כאמור בסעיף , לא תיקן הזוכה את ההפרה .13.5
או את 3או לקיים את ההוראה ו3שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו

כפי , או ההתחייבות3או לא מילא אחרי ההוראות ו3ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו
תהיה מכבי זכאית לבטל , לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה ,שנדרש על ידי מכבי

והזוכה יהא , ידי מתן הודעה על כך בכתב-וזאת על, קיומו-את ההסכם מחמת הפרתו או אי
או שיגרמו 3גין הנזקים שנגרמו ווזאת ב ח"ש 51,111 חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך

אין  .או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה3למכבי כתוצאה מההפרה ו
או 3באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו

 .נוספים על פי כל דין
 

בעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר כי הפיצויים המוסכמים כאמור נק, הצדדים מצהירים .13.6
וכי הזוכה , כמפורט לעיל, או הפרתו היסודית של ההסכם3עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו
 .יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר

 

והביטול ייכנס לתקפו במועד , ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה .13.7
 .שתקבע מכבי בהודעה

 

 הסבת ההסכםאיסור  .69

פי ההסכם או -איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על הזוכה .14.1
 .אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי, את החובות הנובעות ממנו

לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  הזוכהכל מסירה או העברה שיתיימר  .14.2
 .וחסרת כל תוקף

 .אסורות בשעבוד כלשהו, כולן או מקצתן, לפי ההסכם ומכוחו הזוכה זכויותיו של .14.3

לכל , או חלקן3פי הסכם זה ו-או להעביר את זכויותיה על3מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו .14.4
בו " עניין-בעל"הינה  שמכביאו 3או חברת סמך של מכבי ו3גוף משפטי המהווה חברה בת ו

ובלבד שזכויות הזוכה על פי , 1968 – ח"תשכ, רךבחוק ניירות ע" עניין-בעל"כהגדרתו של 
 .הסכם זה לא תפגענה

 .הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו, פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך .14.5
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אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של , הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה
 .ההסכם

 

 קיזוז זכות .65

 שהזוכהתהיה זכות לקזז כל חיוב כספי , ולה בלבד, כי למכבי, הצדדים להסכם מסכימים בזה .15.1
 לזוכהמכל סכום שיגיע , עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת

 .ממכבי

 בין אם לפני תשלומו ובין אם, היה ויתגלו בחשבון, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .15.2
 תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים, או ליקויים כלשהם3אי דיוקים ו, טעויות, לאחריו

 .או שיגיע לספק ממכבי3מכל סכום המגיע ו, שיתגלו בעקבות האמור לעיל

 
 ויתור בכתב .61

 .אלא בכתב, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אין שינוי בהסכם .16.1

רה מסוים לא תשמש הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במק .16.2
 .תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר

לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על .16.3
 .לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך, על זכויותיו

 
 סמכות שיפוט .17

או 3ושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ובכל הקשור לנ הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

  .יפו -אביב-בתלתהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו , למכרז

 
 כתובות הצדדים ומתן הודעות .18

 .כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם

ובהישלחן כך תחשבנה , פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמבוא להסכם-כל ההודעות על

 . שעות מעת שליחתן( וארבע עשרים) 24כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 
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 להסכם  נספח 

 

 _____________:תאריך

 לכבוד

 שלוביםו תאגידים 3או חברות קשורות ו3או חברות בנות ו3ו מכבי שירותי בריאות

 "(מכבי" :להלן ביחד ולחוד)

 אישור עריכת ביטוחים: הנדון

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

וכן כל השירותים  מ לרשת מכבי פארם"הפקה והפצה של חומרי קד, ניהולשירותי בקשר עם מתן לרבות 

וזאת "( ההסכם" -ו" השירותים: "להלן בהתאמה) ספקבהסכם שנערך ביניכם לבין העם  בקשרהנלווים 

 "(.תקופת הביטוח: "להלן)_______ ת ביום ומסתיימ_______ לתקופה המתחילה ביום 

 

כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין  ספקביטוח חבות ה -עבידיםביטוח חבות מ .1
או נזק 3או נזק גוף ו3בגין מוות ו, 1981 -ם "התש, או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים3ו( נוסח חדש)

₪  6,111,111  בגבול אחריות של, נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים
במקרה  עובדיה ומנהליהביטוח יורחב לשפות את מכבי . ביטוחהלתקופת ₪  21,111,111 כ "לאירוע ובסה

 .ספקמי מעובדי ה קבע כי נושאים בחובות מעביד כלפיוי

 __________________פוליסה מספר 

או נזק שייגרמו 3או אובדן ו3בגין פגיעה ו, ביטוח חבות הספק על פי דין - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
בקשר עם , או מי שפועל מטעמה3או עובדיה ו3לרבות מכבי ו, או גוף כלשהו3או לרכושו של כל אדם ו3לגופו ו

ע לאירו₪   2,111,111 בגבול אחריות של, או הפועלים מטעמו3או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו3ו
או 3או מחדלי הספק ו3את מכבי בגין אחריותה למעשי ו שפותל הפוליסה תורחב. ביטוחהכ לתקופת "ובסה

לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי , מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת
באחריות או מכבי ין רכוש ויבוטל כל חריג בג, או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי3רכוש מכבי ו. המבוטח

 .בפיקוח או בשליטת הספק

 __________________פוליסה מספר 

או הפרת חובה 3או מחדל מקצועי ו3המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו -ביטוח אחריות מקצועית .3
וכל הפועלים או מנהליו 3או עובדיו ו3מחדל או השמטה של הספק ו, או טעות שמקורה ברשלנות3מקצועית ו

 או במסגרתם בגבול אחריות של3או במהלכם ו3או עקב מתן השירותים ו3אשר ארע תוך כדי ו, מטעמו
או 3הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו. ביטוחהכ לתקופת "לאירוע ובסה  ₪ 2,111,111

ב הביטוח כאילו נערך בנפרד לפיו ייחש, או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת3מחדלי הספק ו
 . אך למעט חבות מכבי כלפי הספק עבור כל אחד מיחידי המבוטח

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

 .בגין אי יושר עובדים ספקכן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של ה . בתום לב
לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח  מכביל ספקכי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי ה, הננו מאשרים בזאת

אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת , ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור"י הפוליסה הנלפ
, במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי. ____________ אך לא לפני , הפוליסה

עד בו פג חודשים נוספים מהמו 6למשך , מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת
תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי 

 .ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח, המוארכת
 __________________פוליסה מספר 

או 3בבעלותו ו ומלאי  מתקנים ציוד ,מבניםלביטוח " אש מורחב"ביטוח רכוש מסוג   -ביטוח רכוש .4
או לשימושו בחצרי מכבי בערך כינון מלא כנגד 3או עבורו ו3או שהובאו על ידו ו3ו הספקבאחריותו של 

שוד ונזקי רעידת אדמה וכן בטוח אבדן , לרבות במפורש פריצה "אש מורחב"הסיכונים המקובלים בביטוח 
או מי מטעמה ובלבד 3פורש על פיו אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי מכבי והביטוח כולל תנאי מ .תוצאתי

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

 . לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל ספקה .5

או מי 3ו מכביי "בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע .6
 .האו מי מטעמ3ו מכביאו טענה בדבר שיתוף ביטוחי 3וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו המטעמ

הביטוח מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת ישונו לרעה או 3אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו .7
 . יום מראש31הודעה על כך בדואר רשום  מכבימבלי שניתנה ל

לא יהיו נחותים מהנוסח ( למעט בטוח אחריות מקצועית), ספקכי נוסחי פוליסות ה, מוסכם בזאת במפורש .8
 .או כל נוסח אחר שיחליף אותם במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו "ביט"הידוע כ

 

 .להסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעילבכפוף לתנאים ו
         

 

 

 בכבוד רב

 

 

 מ"חברה לביטוח בע____________________________

 )שם החותם ותפקידו(______________________על ידי 
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 נספח להסכם

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 

 נומיתוכללי של ערבות בנקאית אוטנוסח 

 

 לכבוד

 227399' מאנית מסומכבי שירותי בריאות אגודה עות

 תל אביב 27המרד ' רח

 .נ.א

 ' ___________ערבות מס: הנדון

 

כשהוא צמוד למדד  ,("סכום הערבות" :להלן)₪  51,111הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

  בקשר עם הסכם( "החייב" :להלן) _________________מאתהמגיע או עשוי להגיע לכם , כמפורט להלן

 מ לרשת מכבי פארם"הפקה והפצה של חומרי קד, ניהול מתן שירותי ל 12632113' מכרז מס

 :משמעו" מדד"המונח  –לצרכי ערבות זו 

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

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

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

כי המדד החדש  ,("המדד החדש" :להלן)ת זו פני התשלום על פי ערבואם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה ל

(  "המדד היסודי" :להלן)נקודות  ____ :היינו, ______שפורסם ב__________ עלה לעומת המדד בגין חודש 

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

 (."סכום הערבות המוגדל"

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

 

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

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

 .ערבות המוגדלעלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום השהסכום הכולל שיהיה 

 

 . ועד בכלל _________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

 

 .ל לא תיענה"הנ דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד

 

  .ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 ,בכבוד רב

 

 __________:שם הבנק

 __________:שם הסניף
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 נספח להסכם
 
 

 ___________: תאריך                   לכבוד                                                                                        

 מכבי שירותי בריאות

  27המרד רחוב 

 אביב -תל

 התחייבות לשמירה על סודיות
 

 :ת בזאת כדלקמן 3ה ומתחייב3מצהיר,  ___________ פ .ח___ , ____ מ מורשה חתימה של חברת "אני הח
 

 מטעם החברהת 3והנני פועל, "(החברה: "להלן)מ "בע _______________ת של חברת 3הנני עובד .1

הפקה , ניהולשירותי למתן  "(מכבי" –להלן )מכבי שירותי בריאות  נה לביןבמסגרת הסכם שנחתם בי

 "(.השירותים" –להלן )  מ לרשת מכבי פארם"והפצה של חומרי קד

כמו כן . מסוגים שונים למידעתהא לי גישה , ת כי לצורך מתן השירותים למכבי כעובד החברה3הנני יודע.   2

ועל הנזק הכבד שעשוי  לי רגישותו המיוחדת של המידע והצורך בשמירה קפדנית על חסיונו וברורה הידוע

  .למכבי עקב חשיפתו על ידי על כל המשתמע מכך םלהיגר

ישמש אותי אך , מטרתולידי  או יועבר3שייחשף בפני ו, כל מידעת כי הובהר לי כי 3ה ומאשר3הנני מצהיר .3

 . י ההסכם"לצורך ביצוע התחייבויותיה של החברה עפורק 

מוחלטת את המידע שיגיע אלי מתוקף מתן השירותים למכבי וכן הנני סודיות בת לשמור 3הנני מתחייב .4

בין בתמורה ובין שלא  ,בין במישרין ובין בעקיפין, רשותי ולא לעשות כל שימוששלא להחזיק ב ת3מתחייב

או 3מכבי והקשור למכבי ול מתן השירותיםאו עקב 3שיגיע לידי תוך כדי ובאשר הוא  מידעכל ב ,בתמורה

שלא לצרכי ביצוע  או לידיעתי כאמור3או לכל הגורמים הקשורים עמה שיגיע לידי ו3ולקבוצת מכבי 

 .התחייבותה של החברה על פי ההסכם

או אינו 3אינו מפורסם ואשר מידע  -כתב התחייבות זה הינו בין היתר  ןלעניי" מידע"כי , מובהר ומוצהר .5

קשריה המסחריים של לכל מידע המתייחס , לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נחלת הכלל

 .ם של המוצרים אותם מפיצה החברה עבור מכביאו יצרני3עם ספקים ו מכבי

ולא להשאיר בידי כל עותק , מתן השירותיםלצורך  ת לשמור על כל המסמכים שאקבל ממכבי3הנני מתחייב .6

 .ממסמכים אלו בכל פורמט שהוא 

על  מהווה עבירה פלילית ועוולה אזרחית, ל או אי קיומן במלואן"הובא לידיעתי כי הפרת ההתחייבויות הנ .7

 . 1981 -א "פי חוק הגנת הפרטיות תשמ

או , ולאדם שלא היה מוסמך לקבל, כי מסירת מידע שהגיע אלי עקב ביצוע ההסכם, ה3ת ומבין3הנני מודע .8

לחוק  118מהווה עבירה  פלילית לפי סעיף  , במסגרת ההסכםשימוש במידע שלא לצורך ביצוע פעילותי 

 .שדינה שנת מאסר 1977-ז"העונשין התשל

כמפורט במסמך זה תעמודנה בתוקפן גם לאחר תום מתן השירותים מטעמה של לעיל  יהתחייבויותי .9

 .שנים לאחר מועד סיום ההסכם בין הצדדים 5של ולתקופה , למכבי החברה

 

  :ולראיה באתי על החתום

                                                                                                

 _____________     : ח ת י מ ה _________________               : ת3 ש ם    ה ע ו ב ד         
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 נספח להסכם

         
 ________: תאריך

      לכבוד

  מכבי שירותי בריאות

 , .נ.ג.א

  סעיף מס ערך מוסף – כתב התחייבות  :הנדון                 

 

 ' __________הזוכה במכרז מס ___________________,מ"החואנו  הואיל 

 ; אם וככל שיחול, מ כחוק"יחשב ככולל מע, העמלה הנקובסכום  ,הסכםהועל פי הוראות  והואיל

 

 :מצהירים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן, מ"לפיכך אנו הח

 

 . אם וככל שיחול, מ"יחשב ככולל את סכום המע העמלהידוע לנו כי סכום  .1

מסכום זכאים לשלם פחות  יהלא נה, מ מכל סיבה שהיא"ידוע לנו כי אף אם לא תחול חובת תשלום מע .2

זכאים להחזר כל סכום שהוא מהמוכרת וזאת גם אם נמציא אשור על אי חיוב  היהאו לא נ3ו העמלה

 .מ"מ או פטור ממע"במע

אחד  כנגד  OTCבעלון אחד ועמוד פרסום  בגין כל קוביה₪  625סכום של , ידוע לנו כי נשלם למכבי פארם ./

מ בגין "ואנו מצהירים כי ידוע לנו כי לא נוכל להתקזז במע"(. עמלה: "להלן)תעודת חיוב שתשלח אלינו 

 .סכום זה

מ לסכום "יתווסף מע,אזי ( במקום תעודת חיוב ) היה ובעתיד  תשלח מכבי פארם לספק חשבונית מס  .9

 . מ שיחול מעת לעת "בהתאם לשיעור המע, העמלה הנקוב 

או מי מטעמה בכל דבר ועניין הקשור 3או תביעה כנגד מכבי ו3או דרישה ו3אנו מוותרים בזאת על כל טענה ו .5

 .בעניין זה והנובע ממנו

 

 :ולראיה באנו על החתום

 

 

 ________.פ.ח.3ז.ת_______               __________. פ.ח.3ז.ת________, 

 

 

 

___________ ה "ידי ה-מאשר בזה כי כתב התחייבות זה נחתם על, ד"עו______, , __________מ"אני הח
, וכי לאחר שהבינו את מהות המסמך, אשר הזדהו בפני על ידי תעודות הזהות שלהם___, ____________.ז.ת

 .  חתמו בפני על התחייבות זו, את תוכנו ואת המשמעויות הנובעות ממנו

 

 

____________      _________________ 
 ד"חתימת עו              תאריך       

 



 

 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 
  3206/621'  מספומבי עם שלב מיון מוקדם טופס הצעה למכרז  :הנדון

 
 ________________________________: התאגיד המציעשם 

 
 ________________________________: פ התאגיד המציע.ח
 
 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .6

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

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

 
חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו  1.2

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

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

 
הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת  1.4

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

 
לא , אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן 1.5

ימים מהמועד האחרון ( תשעים) 91לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו , ותןלא לשנ, לבטלן
במשך כל תקופת ההתקשרות לפי  –ואם נהיה הזוכים במכרז , שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה

  .ההסכם

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

 .במכרז

 
 .מ"מע יםכוללואינם  ח"שהמחירים בהצעה נקובים ב 1.7
 

 
 

 ____________________ :חתימה  ____________________ :השם המלא
 
 

 ____________________: חותמת ________________________ :תפקיד
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 :('שלב א) רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .2

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

 התאגדות תעודת 

  ואשר יפרט את מורשי החתימה , רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל3 אישור עורך דין
 .מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין, בצירוף חותמת התאגיד, וכי חתימתם, בתאגיד

  לפרק המנהלה 4.1.4 על פי סעיף  פיתרואה חשבון על היקף פעילות כסאישור. 

  אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות )אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
 .1976-ו"התשל, (מס

 לפרק המנהלה 8.5.1כמפורט בסעיף  -פרופיל חברה. 

 לפרק המנהלה 8.5.2בסעיף כמפורט  -המלצות. 

 לפרק המנהלה 8.5.3בסעיף כמפורט  -דוגמאות. 

  על ידי חברת ביטוח מהאישור עריכת ביטוחים חתוטיוטא של. 

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי. 

  לעיל 2למעט סעיף , כשהוא מלא וחתום –' נספח ג –טופס הצעה. 

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

  למכרז' נספח ה –ערבות בנקאית. 

 למסמכי המכרז' נספח ו -ורך דין תצהיר עשוי בפני ע. 

 
 [ ימולא אך ורק על ידי המציעים שעברו בהצלחה את שלב המיון המוקדם]  להלן הצעתנו ./

 .'ג סעיף 5%', א סעיף 95%  - הבא באופן ישוקלל המחיר

 
 . ח"ש_______________אשר ייגבה מחברות התרופות והציוד הרפואי , מחיר לקובית פרסום בעלון .א

 .לקוביה( מ"לפני מע)₪  2,111 -אין להציע מחיר הגבוה מ  

 
 .₪ 125בגין קוביה הינו ( להסכם 6.3כמפורט בסעיף )סכום העמלה אשר תשולם למכבי  .ב

 

 של תוספתכל מ לאחר הפחתה בגין "העמלה שתשולם למכבי בגין סדרת מוצרי קדהסכום שיופחת מ .ג
 .ח"ש_____________  מעבר לעברית אחתשפה 

 

תעשה על פי , במפרט 6.1.2כמתואר בסעיף , או רוסית3תוספת גרסה לעלון בשפות ערבית ו -להדגיש 
 .שיקול דעתה הבלעדי של מכבי פארם

 

 
 

 ____________________ :חתימה  ____________________ :השם המלא
 
 

 ____________________: חותמת ________________________ :תפקיד
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 'נספח ד

 טופס פרטי המציע

 
  בסוף הטופס ולחתום, את כל הפרטים להלן למלאהמציע נדרש. 

 המציע רשאי לצרף כל חומר משלים. 
 
  פרטי המציע .6
 

 :שם
 

 

 :מספר תאגיד

 (:צורת התאגדות)מעמד משפטי 
 

 

 :ת משנת3 פועל 

 :כתובת משרדי ההנהלה
 

 
 :טלפונים

 
 

 :דואר אלקטרוני

 :הרכב הבעלות בתאגיד
1.  
2. 
3. 
 

 :ימי ושעות פעילות המשרד
 
 

 
 
 תיאור כללי של המציע  .2
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 כוח אדם ./
 

  :מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע. א
 

  :תיאור המבנה הארגוני של המשרד . ב
 
 
 

 
 :שלהםידע מקצועי 3 תפקידם בחברה והכשרתם, פירוט שמות העובדים אשר יעבדו מול מכבי פארם. ג
 

 :במפרט 4בהתאם לסעיף 
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 
                                                                                                             __________         

 
 
 

 :שם גורם אחראי להתקשרות מקרב השותפים או הבעלים של המציע. ד
 
 

 ניסיון קודם ולקוחות 

 :"מתחת לקו"שיווק ופרסום , פרסום, במתן שירותים בתחום קידום מכירותמספר שנות ניסיון של המציע 
 

 
 :עם רשתות קמעוניותמספר שנות ניסיון של המציע בעבודה 

 
 

 :תוכן נשוא מכרז זה פירוט ניסיון של המציע בעולמות
 

 
 ? האם המציע עבד בעבר עם מכבי שירותי בריאות

 פרטים אודות ההתקשרות+ ציין שם איש קשר במכבי , אם כן
 
 
 
 
בהיקף כספי שנתי שלא , שלושת הממליצים להם אנו מספקים שירותים נשוא מכרז זהלהלן פירוט  .9

 :לשלושתם יחד₪  00,000/ -יפחת מ
 

 :שם הלקוח
 

 :שם האיש הקשר
 

 :תפקידו
 

 :טלפון
 

 :תיאור השירות שניתן
 

 :תקופת מתן השירות
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 :שם הלקוח
 

 :שם האיש הקשר
 

 :תפקידו
 

 :טלפון
 

 :שניתןתיאור השירות 
 

 :תקופת מתן השירות
 

 
 

 :שם הלקוח
 

 :שם האיש הקשר
 

 :תפקידו
 

 :טלפון
 

 :תיאור השירות שניתן
 

 :תקופת מתן השירות
 

 
 

 הפצה- באמצעות המציע:

 
 :בהתאם למפרט פירוט יכולות לוגיסטיות

 
 

 
 :פארםהעומדים לרשות הספק לצורך הפצת החומרים לרשת מכבי , כלי הרכבמספר פירוט 

 
 

 
 
 

 הפצה- באמצעות קבלן משנה )למלא אם רלוונטי(:

 
 :שם קבלן המשנה

 
 

 :בהתאם למפרט פירוט יכולות לוגיסטיות קבלן המשנה
 

 
 :כלי הרכב העומדים לרשות קבלן המשנה לצורך הפצת החומרים לרשת מכבי פארם מספר פירוט
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 דוגמאות:

 
 :הבאים המציע נדרש להוסיף דוגמאות מהמוצרים

 
 (.מסוגים שונים, דוגמאות 5)      עלונים.א
 (מסוגים שונים, דוגמאות 2)  פוסטרים. ב
 (מסוגים שונים, דוגמאות 5) שלטי מדף. ג
 (מסוגים שונים, דוגמאות 5)  4Aשלטי . ד
 
 
 
 

 .הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים

 

 

 

 ________________________: חותמת ____________________  :חתימת המציע        

 
 ______________________: תאריך
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 !נוסח כתב הערבות הינו קבוע ולא ניתן לשינוי 

 
 

 כתב ערבות הגשה
 

 
 לכבוד 

 מכבי שירותי בריאות
 27רחוב המרד 

 תל אביב
 

               __________  כתב ערבות מספר : הנדון
 
 

 אנו ערבים_______________________, ( "המבקש": להלן)_________________________ לבקשת 

פומבי עם שלב בקשר עם מכרז , אשר תדרשו מאת המבקש, ₪ 51,111של  בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

 .מ לרשת מכבי פארם"הפקה והפצה של חומרי קד ,ניהולל 12632113' מסמיון מוקדם 

 

מבלי שתהיו חייבים , ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב (עשרה) 11ל תוך "אנו נשלם לכם את הסכום הנ

 .לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש

 

 .ועד בכלל 2.1.2069ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

 
 

 :ות לסניף הבנק שכתובתודרישה על פי ערבות זו יש להפנ
 
 
 _______________ _____________________ ______________________ 
 כתובת הבנק  שם הבנק מספר הסניף 
 
 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 
 
 
  _____________  ___________________ __________________________ 
  חתימה וחותמת שם מלא תאריך 
 
 



 'ונספח 

 ר  י  ה  צ  ת
 
 
 

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

 
 

 ("החברה": להלן)________________ ________חברת כחלק בלתי נפרד מהצעת תצהירי זה ניתן  .1
מ לרשת מכבי "הפקה והפצה של חומרי קד ,ניהולל 3126 2113 פומבי עם שלב מיון מוקדם מספר למכרז
 "(.המכרז"להלן ) פארם

 .ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה ,בחברה _______________________משמש בתפקיד הנני  .2

 .מכרזהאו באמצעות קבלני משנה את השירותים נשוא 3החברה מסוגלת לספק למכבי בעצמה ו .3

פחות ללחברה נסיון מוכח בישראל של שלוש שנים לפחות בניהול הפקה והפצה של חומרי קידום מכירות ב .4
 .סניפים 21רשת קמעונאית אחת בעלת לפחות 

 בהיקף כספי שנתי של לפחות, מכרזה השירותים נשואדוגמת לקוחות שירותים  3 -ל לפחות החברה מספקת .5
 .משלושתם יחד, ₪ 311,111

  .זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת, זה שמי .6

 

 

 

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 

 

 אישור

 

__________ במשרדי ברחוב  ,ד"עו,_________________הופיע בפני  __________כי ביום  ,הנני מאשר בזה

 ,______________מספר זהות  ידי תעודת עצמו על ההישז ,_______________ מר_________________, 

אישר את  - ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן

 .בפני ל וחתם עליה"נכונות הצהרתו הנ

 

 

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                                                     
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  'נספח ז                                                        

 רשימת בתי המרקחת של מכבי פארם
 

 
 

 

 

 כתובת בית מרקחתשם בית מרקחתעיר

 אופקים - הרצל  36אופקיםאופקים

אור יהודה - אופירה 1אור יהודהאור יהודה

אילת - שד' אילות 4אילתאילת

אלעד - ניסים גאון 1אלעדאלעד

אריאל-הערבה 1אריאלאריאל

אשדוד -  השייטים 12אשדוד - רובע ד'אשדוד

אשדוד -  הגדוד עברי 6אשדוד - סי מולאשדוד

אשקלון - הגבורה 3אשקלוןאשקלון

באר שבע - התקוה 4 קרית הממשלהבאר שבע - מרכזבאר שבע

באר שבע -  יצחק בן צבי 10באר שבע - הרכבתבאר שבע

בית שמש -  צאלים 6בית שמשבית שמש

ביתר עילית -    ישמח ישראל 1ביתר עיליתביתר עילית

בני ברק - רבי עקיבא 34בני ברק - מרכזבני ברק

בני ברק - כהנמן 64בני ברק - כהנמןבני ברק

בת ים - כצנלסון 39בת ים - כצנלסוןבת ים

בת ים -בלפור 82בת ים - בלפורבת ים

גבעתיים - וייצמן 16גבעתייםגבעתיים

דימונה -יגאל אלון 10  )מרכז מסחרי(דימונהדימונה

הוד השרון - הבנים 14הוד השרוןהוד השרון

הרצליה - סוקולוב 17הרצליההרצליה

חדרה - הלל יפה 13חדרהחדרה

חולון - אילת 54חולון - אילתחולון

קוגל - שד' קוגל 45 חייםחולון - קוגלחולון

חולון - גאולים 43חולון - נאות שושניםחולון

חיפה - הרצל 73חיפה - הדרחיפה

חיפה - חורב 19חיפה - אחוזהחיפה

חיפה - שלום עליכם 3  מרכז זיוחיפה - נוה שאנןחיפה

ירושלים - אגריפס 40ירושלים - מרכזירושלים

ירושלים - צי'לה 6  )הדסה הקטנה(ירושלים - קרית יובלירושלים

ירושלים -חיים תורן 45ירושלים-פסגת זאבפסגת זאב

כפר סבא - רוטשילד 56כפר סבאכפר סבא

לוד - שפירא משה חיים 31לודלוד

מודיעין - תלתן 8מודיעיןמודיעין

מודיעין עילית - מסילת יוסף 34 )קרית ספר(מודיעין עליתמודיעין עלית

מוקד מכבי פארםמוקדמוקד

מכבים -שדרות מכבים מרכז רנניםמכביםמכבים

נצרת עילית - מעלה יצחק  14נצרתנצרת

נתיבות - שד' ירושלים 18נתיבותנתיבות

נתניה - פנחס לבון 18     )לב יסמין (נתניה - דרוםנתניה

נתניה - שד' בנימין 21נתניה - מרכזנתניה

עכו - דרך הארבע 41עכועכו

ערד - שמעון 18ערדערד

פתח תקוה - שפיגל 3פתח תקוה - מרכזפתח תקווה

פתח תקוה - דרך מנחם בגין 94 ) עמישב (פתח תקוה - הדר גניםפתח תקווה

קרית אונו -המלך שלמה 40קרית אונוקרית אונו

קרית גת -שד' העצמאות 64קרית גתקרית גת

קרית מוצקין -שד' משה גושן 13קרית מוצקיןקרית מוצקין

קרית מוצקין -יוני נתניהו 8  ) גלרון (קרית מוצקין - צפוןקרית מוצקין

ראש העין - דרך הציונות 17ראש העיןראש העין

ראשון לציון - רוטשילד 15ראשון לציון - מזרחראשל"צ

ראשון לציון - השירה העיברית 10ראשון לציון - מערבראשל"צ

רחובות - אחד העם 7רחובותרחובות

רמלה - שד' ויצמן 11רמלהרמלה

רמת גן - ביאליק 14רמת גןרמת גן

רמת השרון -  הנצח 3רמת השרוןרמת השרון

רעננה - אחוזה 124רעננהרעננה

תל אביב - המלך ג'ורג' 25תל אביב - קינג ג'ורג'תל אביב

תל אביב - בלפור 2תל אביב - בלפורתל אביב

תל אביב - השל"ה 7תל אביב - השל"התל אביב

יפו - התקומה 36יפותל אביב

תל אביב - יגאל אלון 98תל אביב - השלוםתל אביב

תל אביב - אבא אחימאיר 19תל אביב - רמת אביב ג'תל אביב

רחוב המרד 27, תל אביבהנהלת מכבי פארםתל אביב
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 'חנספח  
 

 מבנה טופס להצגת  שאלות

 ד"מס
' מס

 שאלה סעיף

 מנהלה
  1     

2     

3     

4     

 מפרט
  1     

2     

3     

4     

5     

 מענה טכני
 1     

2     

3     

4     

5     

 הסכם
  1     

2     

3     

4     

5     

אישור עריכת 
 ביטוחים

 1     

2     

3     

 טופס הצעה
 1     

2     

3     

4      

 ערבות
  1     

2     

 תצהיר
  1     

2     

3     

4      
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 'טנספח 

 

 דוגמאות המוצרים על פי כללי המיתוג של מכבי פארם

 

 

 

 מצורף בנפרד


