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 מנהלה

 כללי .2

ליחידות מכבי לספק  יםהמסוגלים ספקמעונינת להתקשר עם  "(מכבי" מכבי שירותי בריאות )להלן .1.1
 :כלהלןציוד  בכל הארץ

 וט"(."ריה )להלןנייד ריהוט משרדי סטנדרטי  לאספקת ספק אחד .1.1.1

 ות"(.כיסא" כיסאות משרדיים )להלן לאספקתעד שני ספקים   .1.1.2

 כמפורט במסמכי המכרז."( הכל הציוד"  - )להלן ביחד

בחירת הזוכה / זוכים ות ע"פ שיקול דעתו. כיסאריהוט ו/או עבור עבור הספק רשאי להגיש הצעה  .1.2
 תעשה בנפרד לגבי ריהוט ולגבי כיסאות.

בהתאם ליעדים והכמויות המוערכות  ,במסמכי המכרז, כמפורט מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות .1.3
 של מסמכי המכרז. 2ונספח א' בנספח א'כמפורט 

נת "( המעונייאסותא)להלן " בע"מ במכרז גם אסותא מרכזים רפואיים למכבי, משתתפתבנוסף  .1.4
  .ציודאת ה להגם לספק  /יםהמסוגל, /יםאותו ספקלהתקשר עם 

 הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ב' ייחתם בנפרד מול אסותא. .1.5

  2-. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשנתייםההתקשרות היא לתקופה של  .1.6
 ( מיטיבים, בתיאום עם הזוכה.2או ); ( זהים 1, בתנאים )כל אחת שנתייםתקופות נוספות בנות 

מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי  רשאית  .1.7
 פי שיקול דעתה הבלעדי.-לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על

. מחוזות מכבי יבחרו ממי להזמין הזוכים הספקים להיקף רכישה כלשהו מאתמכבי אינה מתחייבת  .1.8
 מחיר ואיכות.זמינות, תוך שיקולי כיסאות 

מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם להלן,  .1.9

 אם ירצו בכך. 

 .משא ומתןההצעה סופית. לא ייערך  .2.24

 

 הגדרות ./

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

 שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. , 124/2114מספר  רגיל מכרז פומבי – "המכרז"     

 .אסותא מרכזים רפואיים בע"מ כולל  -"מכבי"(: )להלן מכבי שירותי בריאות  –" מכבי"     

בית בלב בע"מ, הכל  קרן מכבי )ע"ר(, מכבידנט בע"מ, מכבי יזמות וניהול בע"מ, –" הגופים הנוספים"     

 פי שיקול דעתם של הגופים.-על

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

 רכישת מסמכי המכרז .3.3

במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח'  מסמכיואת  זכאי לרכוש ,במכרזהמעוניין להשתתף 

בין  ,ה'-,  בימים א'מטעמהענת מנדל, או כל מי שימונה  גב', אצל 14אביב, קומה -בתל 27המרד 

  של בתמורה לתשלום סך 25.8.14ועד ליום  11.8.14מיום  , החלכל זאת .11:11-14:11השעות 

  מן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.במזוש"ח )שלא יוחזר(,   511

 בירורים ופניות .3.2

ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו אל נציגת מכבי: גב'  .3.2.1
 ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, כאמור לעיל.

 Word, וזאת אך ורק בקובץ 12:11בשעה  2.9.14הגשת שאלות תתאפשר עד ליום  .3.2.2
: באמצעות דואר אלקטרוני, כנספח ז'בנוסח ובמבנה המצ"ב 

mandel_an@mac.org.il על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת פנייתו .
 .13-5143643בטלפון מס': 

 פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף לעיל לא תענינה. .3.2.3

במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תישלחנה  על הפונים לציין .3.2.4
 נייד וטלפון נייח. התשובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון

 ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.5
 .11.9.14 עד ליום

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

 ירה ידנית בלבד )ולא באמצעות את ההצעה יש להגיש במס .3.3.1

 ,124/ 2114מספר פומבי רגיל מכרז " הדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק 
או " )14, תל אביב, קומה 27ברח' המרד רכזת ועדת המכרזים,  - ענת מנדללידי גב' 

 למי שימונה כממלא מקומה במכבי(.

המועד האחרון להגשת . 11:11-14:11ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א'  .3.3.2
הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור,  .44:/2 בשעה 21.9.21 ה' יוםהוא  ההצעות

 !לא תתקבלנה

ועל גבי המדיה המגנטית  ג'נספח  –יש להגיש על גבי טופס ההצעה  את הצעות המחיר .3.3.3
)יוגש כקובץ אקסל(. גיליון הצעת המחיר יודפס ויחתם  רזהמכשל מסמכי  2נספח ג'

. במקרה של מנספח ג'הגיליון החתום מהווה חלק  .בחתימה ובחותמת -ידי הספק על
 בגיליון המודפס, יקבע האמור המדיה המגנטית לבין הגיליון המודפססתירה בין 

  .והחתום

  מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה כלביחד עם ההצעה תוגש 
בטופס  3סעיף ב, כמפורט המסמכים שיש לצרף להצעה כלהוא חלק מהם, וביחד עם 

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

. שנרכשו ממכבילמען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז כפי  .3.3.4
מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול  תכלול את כל ההצעה

 ואת החתימות כנדרש.את כל הפרטים הנדרשים 

הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם  המציעים שיגישו .3.3.5
המעטפה ע"י רכזת ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך 

 ושעת קבלה.

ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות  .3.3.6
 רסם.לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפו

על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל  .3.3.7
דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם 
להתקשר עם מכבי בהסכם, אם וככל שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור 

ה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענ
 עקב כך.

mailto:mahat_s@mac.org.il
mailto:mahat_s@mac.org.il
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  תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .1

 :אשר יענה על כל הדרישות שלהלן ספקרשאי להגיש הצעות  .1.3

 כחוק בישראל.מורשה תאגיד  .4.1.1

 .1976-בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .4.1.2

לפי כללי חשבונאות  (2112-2113ים האחרונות )תישל המציע בשנ הכנסותיו .4.1.3

ריהוט הבתחום  מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, 

לכל שנה לפחות )למציע ריהוט או ₪ מיליון  1 הן ,)לפי העניין( בלבד או כיסאות

 )למציע ריהוט וכיסאות גם יחד(. פחותכל שנה ללמיליון ש"ח  2כיסאות( ; או 

שנה, ללקוח כל ל₪  311,111במחזור של לפחות  -על ידו מספק את סוג הציוד המוצע  .4.1.4

 (.2112-2113בשנתיים האחרונות  ) -אחד 

שקדמו לפרסום המכרז  (2111-2113) האחרונות בעל ניסיון מוכח במשך שלוש השנים .4.1.5

בפריסה ארצית, , משרדיים ו/או אספקת כיסאותת פריטי ריהוט משרדי אספקב

  .על ידו המוצע הציודבהתאם לסוג 

שנה אחת במשך לפחות יכול להיעזר בקבלני משנה, עימם הוא קשור בהסכם  המציע .4.1.6

ו הסכם התקשרות יבידבמידה והמציע נעזר בקבלן משנה,  .טרם פרסום מכרז זה

 .עמו

, בעצמו יו"ש ואילת רמת הגולן, בעל יכולת שינוע והתקנות בפריסה ארצית, לרבות .4.1.7

 .לעיל 4.1.6אמור בסעיף כו/או באמצעות קבלן משנה, 

 עמו הוא קשור בהסכם, עומדת לרשותו, או לרשות קבלן משנה -ספק המציע ריהוט .4.1.8

ר להדבקת לוחות , מכשילהדבקת קנטים מכונה אחת, אחת CNCלפחות מכונת 

  .רכבי שרות 2-צוותי עבודה ו  2(, חדר צבע, )פרס

 רכבי שרות. 2-צוותי עבודה ו 2לרשותו  עומדים –ספק המציע כיסאות  .4.1.9

, בהתאם לאמור ₪ 51,111 ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך .4.1.11

 להלן. 6בסעיף 

 .עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש .4.1.11

 רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך. .4.1.12

עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד  .1.4

 .הצעתו תפסל –מהתנאים 

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך,  .1.3

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

או כל נייר אחר  שיוןירעל ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר,  יקבעישתוך פרק זמן קצוב 

      כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.
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 ההצעה התחייבויות המציע בגין הגשת .5

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

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

( יום כל אחת, ובמקרה זה יהיה ששים) 61של עד  לתקופות נוספותלהאריך את תוקף הצעותיהם 

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

 על ידי מכבי בכתב. ישלחתבקשה כאמור 

למכבי על ידי המציע  שלחיתהודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות,  .5.2

ימי  / , רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתוךענת מנדלבכתב, לידי הגב' 

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

 על ידי המציע. כהצעה שבוטלהבהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו  .5.3

לעיל,  5.3 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2 ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .5.1

 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 ערבות הגשהכתב  .6

אלף  חמישים) ₪ 51,111 להצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל של .6.1

למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו  כנספח ה'פי הנוסח המצורף -(, עלשקלים חדשים

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

 . מכבי שירותי בריאותצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם כי הו ,תציין במפורש

 61 לתקופות נוספות בנותצדדי את הערבות -בנוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד .6.2

לעיל, ותהיה בתוקף  5 סעיף פי -, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך עלכל אחת ( יוםששים)

 זו. נוספתלתקופה 

של  הערבותמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט  .3.3

יות מכבי כולה או חלקה, כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכו ,מציע

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

 הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם התקיים בו אחד מאלה:

 ;כפיים ניקיון או בחוסר בערמה, בתכסיסנות 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
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 יטוחיםבריכת עישור א .7

"אישור ישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות )להלן: א .7.1

 ביטוחיםה(. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת "ביטוחיםהעריכת 

 מכרז.בזכייתו לכפוף ביטוח, בברת חדי יל עתומה ח

ינויים בסכומי הפוליסות או שינויים מהותיים שטיוטא החתומה שתוגש בובהר, כי לא יתקבלו י .7.2

הא תנדרשות, ההפוליסות מיזו אל שיומה קי ארבות לה, זסוג מינויים של שמקרה בנוספים. 

 מציע.הצעת הת אפסול למכרזים העדת ושאית ר

ת אתקן להמציע מדרוש לשאית רמכרזים העדת והא תאמור, כמקרים בעיל, לאמור המרות ל

 מכרז.בזוכה הל עהכרזה הלב שד עביטוחים הריכת עישור א

בלעדי העתה דיהיו נתונים לשיקול  לנ"הטיוטה הגבי -לעהותיים שייעשו מאינם שוסח נינויי ש

 אמור.כהכרזה המועד לל מכבי, שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד ש

 לעיל. 3.2אלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף ש .7.3

 את התקשרותהסכם הל עחתימה הועד מפני לום ימכבי, להמציא לתחייב ממכרז בזוכה ה .7.4

 ביטוח.הברת חדי יל עמאושר ותום ח, ביטוחיםהאישור עריכת 

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .1

מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי  .8.1

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

אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים להלן:  .8.2
והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתיבחר  ,31%ואיכות  71%מחיר 

 ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות.

 : ציון האיכות .8.3

 ., לכל ציוד בנפרד' ח כנספחציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב 

 :ציון המחיר .8.4

 ו/או ריהוט  -בנפרד כל ציוד  אספקתהמציע לציון המחיר ייקבע על ידי סכימה של הצעת 

 בטופס ההצעה.בהתאם לאומדן הכמויות  ,כיסאות

יש להגיש הצעה על כל הפריטים בטופס ההצעה. הצעה בה יחסר מחיר עבור 

 פריט כלשהו, תפסל.

ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של המציע,  .8.5

וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, מוניטין של היצרן  וניסיונמומחיותו, משאביו, 

בארץ, על סמך הנתונים שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות  ןוניסיו

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

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

 להלן. 8.11מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף  

לעיל  4בתנאים המוקדמים שבסעיף יודגש כי הציון המשוקלל יינתן אך ורק לגבי הצעות  שעמדו  .8.6

 .במפרט ההכרחיות ובדרישות

ה של חודש ימים, לתקופפי דרישת מכבי וללא תשלום, -יספק, על שהגיש הצעה לכיסאות מציע .8.7
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 .מדרישת מכביימי עבודה  7וזאת בתוך  להדגמה ולנסיון, ידו-על יםהמוצע הכיסאות את

איכות מזערי ברכיבים הכלולים בסעיפי  בציוןהצעה של מציע שלא יעמוד  תדחהועדת המכרזים  .8.8

האיכות דלעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת 

 על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.  יקבעישההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן 

כהגדרתו להלן, מכבי תהא  ,"ועגר נסיוןעימו יש למכבי " ספקבאם המועמד לזכייה במכרז הינו  .9.8

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

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

 .11%-ביותר מ

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

 , העולים כדי הפרת חוזה.הספקמחדלים אחרים של 

פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול  מהמציעועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש  .8.11

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

 במסגרת שיקוליה.

תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות שימונה  ועדת המכרזים .8.11

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

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

 לא מסר מידע כנדרש.שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או 

מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי   .8.12

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

ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה   .8.13

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

 חודשים מיום תחילתו. )שלושה( 3מכבי בתוך  ייד-לעשהיא, או יבוטל 

 

 המציע הזוכה במכרזהתחייבויות  .9

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

 מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. ימי עבודה

 הסכם ההתקשרותידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים2הסתייגויות בנוסח 

 .כמופיע בנספח ב' למכרז

 והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. מסמכי המכרז .9.2

 .בנפרד, מכבי ובין הזוכה לבין אסותא לבין הזוכה בין יחתם הסכם .9.3

, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית הסכם ההתקשרותבמעמד החתימה על  .9.4

 המצ"ב.הנוסח  פי-עללביצוע התחייבויותיו 

 

 ביטול המכרז .24

לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי מציע  .11.1

והכל   הציוד,לאספקת ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם -כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

 (.נספח ב'כמפורט בהסכם ההתקשרות )

קול דעתה לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שי ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .11.2
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 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז -אך לא חייבת  -הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית 

 .כאמור

, לפי המציעיםרוכשי המכרז או לכל בדואר אלקטרוני לכל  תישלחהודעה על ביטול המכרז  .11.3

 .העניין

החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי  .1..3

 כרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.המ

 

 מכרזהמסמכי ביון ע .33

וצאות תרסום פאחר ל, 1993-מכרזים, התשנ"גהובת חתקנות ל)ו( 21קנה תהוראות להתאם ב .11.1

אחר תיאום למכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה המסמכי במכרז בשתתף מל שיון עמכרז, ה

למכבי לכיסוי לשעה  ₪ 044ך של סמראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום 

 .העלות הכרוכה במתן זכות העיון כאמור

יצוי זכויותיו במסגרת מדבר במשתתף הבדיקת לרק וך אועד נעיל למפורט כמכרז המסמכי ביון ע .11.2

, ללא קבלת אישור מראש ןאו מקצתולן כרחב, הציבור ללה אוצאות תפרסם לין אמכרז. הליך ה

 ובכתב ממכבי. 

 

 בעלות על מסמכי המכרז ./2

קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין  נםיהמסמכי המכרז 

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

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

 

 סמכות שיפוט .21

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 'אנספח 

 
 

 ריהוט משרדי סטנדרטי נייד מפרט פרק א':
 מפרט , למעט אם נאמר במפורש אחרתעל המציע לעמוד בכל דרישות ה

 

 סוגי המוצרים .3

 

 ומכונה  C.N.Cהריהוט המסופק יהיה באיכות גבוהה וייוצר בציוד מתקדם ובכלל זה מכונת  .3.3
 המוצרים הבאים:בקו עיצובי אחיד, הכולל בתוכו את סדרות  להדבקת קנטים. הייצור יהיה

 .המיועדים לאחסון קלסרים םמודולרייארונות  -

 שולחנות עבודה משרדיים. -

 טים משלימים לשולחנות העבודה.פרי -

בקטלוגים  מערכות מוצרי הריהוט תכלולנה מגוון פריטים במידות שונות בהתאם למפורט  .3.4
 המצורפים למפרט זה:

 מצורף קטלוג דגמים נדרשים.למפרט זה  -דגמי ריהוט משרדי סטנדרטי נייד שרטוט קטלוג 
  , בהתאם לטופס ההצעה.המציע יציע מחירים לכל הפריטים המופיעים בקטלוג

 
בהדבקה ללוחות ללא עלות נוספת   את הריהוט בכל גוון פורמייקה ספקתחייב לי הזוכה כי המציעבזאת, מובהר 

. למען הסר פי קטלוג הגוונים של א.פ פורמייקה סנטר-על ידי נציגי מכבי, על ושיבחר ו/או בלוחות מלמין מוכנות

ספק, לא תגבה תוספת עלות בגין אי אלו מהגוונים, חלקים ודמויי עץ, לוחות וגווני מלמין מתוצרת חברת 

TAFIBRA. 

 פירוט התקנים .4

 13ת"י  -לבידים .4.3.3

 113ת"י  -לוחות שבבית .4.3.4

  043ת"י  -פורמייקה/לבידים/קנטים  .4.3.3

 2112ת"י  -(F D Mלוחות סיביים בעלי צפיפות בינונית ) .4.3.1

 2/32 ת"י – ריהוט .4.3.5

 משותף.ההשוק האירופי  לתקן שלו רלוונטי החומרים המצוינים במפרט יותאמו לדרישות תקן ישראליכל  *

 

 קנטים2ורמייקה2לבידיםפ .3

ע"פ הדגם  -בשיטת פוסטפורמינגמ"מ מינימום. לוחות רגילים או מתאימים לכיפוף  1.6עובי הפורמייקה 
 ,517הנדרש. הדבקת הפורמייקה / לבידים / קנטים יעשו בשיטות ובדבקים העומדים בדרישות תקן ישראלי 

 או תקן בינלאומי שווה ערך לתקן הישראלי הנ"ל.

 

 ריתוך .1

 Gמחברי הריתוך, בריהוט ובציוד המפורטים במפרטים להלן, יעשו באמצעות ריתוך קשת חשמלית בשיטת 

I M   3בעזרת ריתוך מסוג – S 70 R E  לפי תקן ,S W A   מוגן בגזco2 . תפר הריתוך יהיה מעוגל, בגובה
יות של סיגים ו/או חוטי תקני מעל פני החומר. פני הריתוך יהיו רציפים, חלקים, ללא גיצים, שקעים ושאר

ריתוך. הריתוך יהיה בעל חדירה מלאה ללא פגמים, חורים אי איחוי ובליטות. גימור הריתוך יהיה רציף, 
 חלק ונקי. ריתוך פגום יושחז וירותך מחדש.

 

 , ברגים ואומיםצביעת מוצרי פלדה .5

 

ניקוי  לצביעה על ידינו מוצרי הפלדה יעברו הליך צביעה באבקה וצביעה בתנור. משטחי הפלדה יוככל  .5.3
ושומנים. לאחר  סיגי ריתוך, לכלוך ,בתהליך המבטיח הסרה מלאה של החלודה, קליפות לאחר התזה

 ההכנה, הניקוי יטופלו פני השטח בתהליך כימי בפוספט ברזל או בפוספט אבץ. מיד לאחר פעולות
 .מיקרון לפחות 61הציפוי   עובייצופו משטחי הפלדה באבקת צבע אפוקסי יבש שיעבור קלייה בתנור. 
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ריהוט,  – 1271לפי דרישות תקן ישראלי  2דרגה  הצביעה תעמוד בבדיקות תנאי סביבה בינוניים, .5.4
 .ושיטות הבדיקה ,דרישות כלליות

 L Aבלוח הגוונים של קטלוג  מבחר הגוונים הנמצאיםמתוך  כל גוון צבע רשאי לבחורנציג מכבי יהיה  .5.3
R.  הצבע יכסה את פני השטח באופן אחיד וללא סימני נזילה. הצביעה תעשה לאחר ביצוע כל

 .קידוח וכד' חירור, ריתוך, כיפוף, –העיבודים המכנים במוצר 

והאומים, המהווים חלק  ברגי פלדה בעלי ראש "פיליפס"()כולם  ברגים ואומים: כל הברגים .5.1
 לא חלקים חדים ו/או בולטים מפני השטח.מהמוצרים השונים, יהיו מצופים ציפוי אבץ ול

 

 אביזרים ומחברים .3

כל האביזרים המהווים חלק מהמוצר חייבים להיות מוגנים בפני חלודה )קורוזיה(. האביזרים יהיו  .3.3
מצופים באבץ או עשויים מחומר פלסטי או חומר אחר עמיד בפני חלודה. אביזרים חיצוניים יהיו 

 דקורטיבי המותאם לגוון המוצר.מוגנים ו/או מצופים בציפוי 

.  כל hettichאו    blumאו grassצירי דלתות ומסילות למגרות יהיו מתוצרת החברות הבאות:  .3.4
 . מנעולים יותאמו למערכות מסטר.heavy dutyהאביזרים יהיו מסוג  

 

 מידות .7

 סיבולת, המוגדרות במפרטים הטכניים וברשימת הגדרת למידות ללא ,)טולרנס( הכללית הסיבולת
 .V – 2768  - O S I – general tolerancesהפריטים, תהיה בהתאם לתקן הבינלאומי 

 

 בטיחות .9

המוצרים יהיו ללא פינות וקצוות חדים. כל המוצרים יהיו חלקים, נעימים למגע וניתנים להפעלה נוחה 
 וקלה.

 

 עמידות באש .8

לדרישות התקן  ו/או יתאימו 755לפי תקן ישראלי   I V  3. 3. 3שריפה לדרגה הריהוט יהיה עמיד בפני 
וקצב התפשטות אש  151 -מ , בסיווג צפיפות עשן הקטן SS A L C  1בסיווג   E   M T S A– 84האמריקאי 

 . ASTM-E 162 – CLASS A -האמריקאי   . פליטת הגזים הרעילים לא תעלה על הנדרש בתקן25 -קטן מ

 

  אריזה ..3

 

שינוע המוצר ללא כל המוצרים המועברים למזמין יהיו ארוזים ומוגנים באופן שיבטיח אחסנה ו .3..3
 שהם. פגמים ונזקים כל

בעזרת חומרי אריזה שניתן להסירם בקלות ובשלמות ללא גרימת נזקים למוצר וללא  נעשיתהאריזה  .4..3
 צורך בכלי עזר. חומרי האריזה לא ישאירו סימנים על פני שטח המוצרים לאחר הסרתם.

 

 ארונות משרדיים .33

 .למציע הזוכה במכרזחובה הינו סעיף זה 

 

 כללי

סופקו, לבקשת מכבי, באחת י 1-כל דגמי הארונות המפורטים בטופס ההצעה נספח ג' .33.3

 מהתצורות הבאות:

 ארון סגור עם דלת/ות 

 ארון פתוח 

 פתוחסגור עם דלת/ות  וחלקו העליון  ,שורות אחסון 2 - ארון שחלקו התחתון 

  במקום דלתות עץ מחוסמתאפשרות התקנת דלת/ות זכוכית 

 .ס"מ בהתאמה לארון 81או  41כפריט נפרד  ברוחב   סופקוי  -מסדים  .33.4

 כפריט נפרד בהתאמה לארון. סופקי -"קסקט"  -דקורטיבי עליון לוח  .33.3

 בארון המיועד להיות מונח ע"ג ארון אחר, תתאפשר התקנת מנעול בחלקו התחתון.  .33.1
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            לצורך  יהיו שני טורי חירור שתי דפנות הצדשל  כל המדפים יהיו ניידים. בצידן הפנימי .33.5

             פנים הארון יהיה בפורמייקה של  מ"מ. 32 במרווחים שלשינוי גובה המדפים  אפשרות           

    .החיצוני צבע הארון           

     מדף קלסרים בגובה יש להקפיד שמיקום החורים עבור תומכי המדפים יאפשר להעמיד בכל  .33.3

 ס"מ. 34.5          

 

 

 חומרים ומבנה .34

 .למציע הזוכה במכרזחובה הינו סעיף זה 

 

 האלמנטים העיקריים של הריהוט יהיו בנויים כדלקמן:

 

  18עובי ביהיו בנויים מלוחות סיבית דחוסה  -גוף הארונות והמדפים  -גוף הארונות והמדפים  .34.3
קטלוג  מתוךהעונה לדרישות התקן בגוונים  שני הצדדים בציפוי מלמין איכותימ"מ מצופים מ

 P.V.Cעשויים  יהיוקנטים ההפורמייקה, לפי בחירת נציגי מכבי.  רכזא.פ פורמייקה סנטר / מ

 מ"מ. 1בעובי מינימום 

 

 שתי אפשרויות:  -גב הארונות .34.4

 .צבעוני משני הצדדיםמצופה מלמין  לוח סיביתגב עשוי  .34.4.3

              מ"מ מצופה מלמין משני הצדדים. הגב יורכב  18גב עשוי לוחות סיבית בעובי  .34.4.4

 פאזה מתאימה. בעזרתנות בתוך מסגרת הדפ  

 

מ"מ פי וי  1.5קנט בעובי  + מ"מ 18סיבית מצופה מלמין בעובי  יהיו עשויות - דלתות הארונות .34.3
בפנים וגב מפורמייקה לבנה בחוץ  1מצופה פורמייקה פוסטפורמינג דגם  M.D.Fסי מסביב או 

בחירת נציג  לפי וניתאו מזקטלוג א.פ פורמייקה סנטר/ מתוך -מ"מ. גוונים 1.5+ קנט פי וי סי 
 מכבי.

מ"מ ויצופה פורמייקה בגוון לפי בחירת נציג  18יהיה עשוי לוחות סנדביץ' עובי   -מסד הארונות .34.1

 רגליות 4בתחתית  המסד יורכבו  מכבי . גובה המסד יוגדר בהתאם לריהוט הקיים באתר.
בחלקו האחורי של פלסטיק מתכווננות בעזרת הברגה לפילוס הארונות. המסד יהיה עם מגרעת 

 הארון, כך שתתאפשר הצמדת הארון לקיר עם פנלים.

 

מ"מ וציפוי פורמייקה  +  28עשויים  סיבית בעובי  –בחלק העליון של הארונות   -קסקטים .34.5
  P.V.C 1.5מ"מ וקנט   28מ"מ בצדדים, או לוח סיבית מצופה מלמין בעובי  P.V.C 1.5קנטים 

 .מכבי לפי בחירת נציג –מ"מ מסביב 
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 סוגי הארונות .34.3

 

 עמוד בקטלוג מידות בס"מ תיאור דגם הארון מס' פריט

1 

 דלתות סיבית מצופה מלמין , 

 גב מזונית

D-40 X 80 

1-9 

2 D-40 X 120 

3 D-40 X 160 

4 D-40 X 200 

5 D-80 X 80 

6 D-80 X 120 

7 D-80 X 160 

8 D-80 X 200 

9 

 דלתות חלקי סיבית 

 מצופה מלמין , גב מזונית

D+O-40 X 120 

10 D+O-40 X 160 

11 D+O-40 X 200 

12 D+O-80 X 120 

13 D+O-80 X 160 

14 D+O-80 X 200 

15 

 פתוח , גב מזונית

O-40 X 80 

16 O-40 X 120 

17 O-40 X 160 

18 O-40 X 200 

19 O-80 X 80 

20 O-80 X 120 

21 O-80 X 160 

22 O-80 X 200 

23 

 דלתות זכוכית , גב מזונית

 

G-40 X 80 

24 G-40 X 120 

25 G-40 X 160 

26 G-80 X 80 

27 

 
G-120 X40 

28 G-160 X40 

29 G-80 X40 

30 G-80 X 120 

28 G-80 X 160 

29 

דלתות סיבית מצופה מלמין+ דלתות 

 גב מזונית זכוכית בחלק העליון,

D+G-40 X 160 

30 D+G-40 X 200 

31 D+G-80 X 160 

32 D+G-80 X 200 

33 
 מסד לארון

B - 40 

10 

34 B - 80 

35 
 לוח עליון דקורטיבי מלמין

T - 40 

36 T - 80 

 
 

 

  

     מעלות .39ציר דלת   39

     מנעול אחוד ליחידה 40

     מנעול מאסטר ליחידה 41

 



 

 
13 

 שולחנות משרדים .33

 .למציע הזוכה במכרזחובה הינו סעיף זה 

 

 יכלל .33.3

 

 :שתי קבוצות של שולחנות .33.3.3

 שולחנות מלבניים-

 םישולחנות ארגונומי-

  נספח של ריהוט משרדי סטנדרטי, בהתאם לקטלוג המצורף כבכל קבוצה יהיו מספר דגמים  .33.3.4
 .2-א'

 

  משטחי שולחנות .33.4

 

 פוסטפורמינג על מצופים פורמייקה ,מ"מ 28עובי  F .D .Mיהיו עשויים לוחות  – מלבניים .33.4.3
 גב הלוח יצופה פורמייקה גב.הכתיבה.  משטח

   על משטח  פורמייקה מצופים ,מ"מ 28עובי  F .D .Mיהיו עשויים לוחות   - ארגונומיים .33.4.4
  גב. יצופה פורמייקה גב הלוחהכתיבה. 

 

 גמר קנטים במשטחי השולחנות בשני אופנים .33.3

 

  P.V.Cגמר צד  באורך משני הצדדים.  3או  12דגמים  פורמינג טלוחות פוס  -מלבניים שולחנות  .33.3.3
 .הכתיבה בגוון תואם למשטח מ"מ   1.5

  ., תואם בגוון למשטח הכתיבהמ"מ  סביב  P.V.C 1.5קנט   -ים ישולחנות ארגונומ .33.3.4

 

 גלי2מסדי השולחנות .33.1

 וכפי 2  -נספח א'כ מצורףה בקטלוגשתי אפשרויות, כמפורט לפי  ותהיו עשוירגלי השולחן י
 בהזמנה:שיפורט 

 :רגלי עץ
 פורמייקהמצופה  או סיביתמ"מ,  28הרגליים עשויות מלוחות סיבית מצופה מלמין בעובי  .33.1.3

 .12או  3פוסטפורמינג דגם 

 .נציג מכבי לפי בחירת /מרכז הפורמייקההגוונים לפי קטלוג א.פ פורמייקה סנטר .33.1.4

 .בגוון חיפוי הרגליים מ"מ 2 - 1.5בעובי  P.V.Cבתחתית הלוח יודבק פס קנט  .33.1.3

בתחתית כל רגל יורכבו רגליות פלסטיות מתכווננות, למניעת מגע  ישיר של המסד עם הרצפה.  .33.1.1
 .הרגל בתוך אום שתולמורכבות על בסיס הרגליות יהיו 

מ"מ, מצופה  18ס"מ, בנוי לוח שבבית עובי  61השולחן לוח מסתור בגובה  בחזית – סינר צניעות .33.1.5
מ"מ  2 - 1.5בעובי  P.V.C ציפוי מלמין זהה לחיפוי הרגליים. גמר קנט עליון ותחתון עם פס

 .זהה גווןב

 :רגלי מתכת

 בנויות ממבנה פח, כדוגמת תוצרת נ.י.א כמפורט בסעיף פרזול. .33.1.3

( 61דקורטיבי, מחורר תואם דגם אלפא )תוצרת חברת נ.י.א סדרה מס' עשוי פח  –סינר צניעות  .33.1.7

קושרת צמודה . בשולחנות עבודה בלבד ללא סינר צניעות במקומה ס"מ. ראה סעיף פרזול 61גובה 
 ( שווה ערךס"מ  או  61. )רגל שרון תוצרת שגב RAL 9006לפלטה של השולחן ובגוון מתכת 

 רגלי מתכת דגם אסותא:

 מ"מ מעל הרגליים. 11מ"מ, משטח השולחן מרחף בגובה  51X51רגל מתכת  .33.1.9

 לעיל. 13.4.5סינר צניעות בהתאם למפורט בסעיף  .33.1.8
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 שלוחות, ארגזי מגירות –משלימים  אלמנטים .33.5

 

  2  - 1.5 בעובי P.V.Cוקנטים  מ"מ מצופה מלמין משני הצדדים 18 גוף עשוי לוחות סיבית עובי .33.5.3
 .בכל קנט חשוף זהה גווןבמ"מ 

 מ"מ מצופה מלמין משני הצדדים, מוכנס בין דפנות הצד  18גב יהיה עשוי לוח סיבית עובי ה .33.5.4
 בפאזה מתאימה.

מ"מ,  2 - 1.5בעובי  P.V.Cמלמין וקנט מ"מ מצופים  18עובי ב M.D.Fלוחות   -חזית -דלתות .33.5.3
קטלוג א.פ פורמייקה  מתוך ניםבגוו 1דגם קה פוסטפורמינג מצופה פורמיי M.D.F או

+ קנט פי ל משטח הכתיבה או באותו צבע ש לבנה פורמייקה גב -פנים/מרכז הפורמייקה. סנטר
 .מ"מ 1.5וי סי  

לוחית בעל  מותאם למשקל הרהיט )גודל, חומר, מבנה(. גלגל כפול–גלגלים לארוניות ניידות  .33.5.1
 ברגים לחלק העליון של פריט הריהוט. 4חיבור באמצעות 

 

  מגירותמבנה  .33.3

 

צד אחד  מ"מ 4סיבית מצופה מלמין לבן תחתית מגירה מזונית עובי  / M.D.F -מבנה המגירה .33.3.3
 / גראס. המבנה יחובר למסילות טלסקופיות מסוג בלום לבן.

 מ"מ. 1.6לבן בעובי  P.V.Cקנטים של מבנה המגירה יהיו  .33.3.4

 M.D.F, או מ"מ פי וי סי 1.5מ"מ  + קנט בעובי  18סיבית מלמין בעובי  -חזית  -חזית המגירה .33.3.3
 מ"מ. 1.5סי . וי.קנט פי + פורמייקה גב לבנה -פנים. 1מצופה פורמייקה פוסטפורמינג דגם 

 

 תא עבור מארז למחשב .33.7

 

     . התא יחובר RAL 9006 של בגוון לשולחן יחובר תא עבור מארז המחשב ממתכת מגולוונת .33.7.3

 )בהתאם לכיוון השולחן,  בצידו הימני או השמאלי בצמוד לרגל השולחן, מתחת ללוח השולחן,

 .1בקטלוג המצורף כנספח א' כמפורט  שולחן ימני או שמאלי, בהתאמה(,

גובה המדף התחתון  ס"מ. 41ועומק  23רוחב  53התא למחשב יהיה במידות פנים גובה  .33.7.4
 (.גב)לתא לא יהיה כיסוי אחורי  ס"מ. 7 יהיהמהרצפה 
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 סוגי שולחנות .33.9

 השולחןתיאור דגם  מס' פריט
מידות פלטת    

 השולחן בס"מ
 עמוד בקטלוג

1 

שולחן מלבני עם משטח עליון מצופה 
פורמאיקה פוסטפורמינג ורגליים עץ מצופות 

 מלמין

100 X 60 

 11דף 

2 120 X 60 

3 120 X 70 

4 140 X 70 

5 150 X 70 

6 160 X 70 

7 180 X 70 

8 200 X 70 

9 120 X 80 

10 140 X 80 

11 160 X 80 

12 180 X 80 

13 200 X 80 

14 200 X 90 

15 200 X 100 

16 

בקטלוג הדגמים( עם  11שולחן מלבני   )דף: 
משטח עליון מצופה פורמאיקה  ורגליים מתכת 

05X50  מ"מ מעל  15ס"מ משטח שולחן מרחף
 הרגליים    

     

180 X 70 
  

17 170X70 
  

18   160X170X80  11, דף 1דגם 

19   150X160X70  11, דף 2דגם 

 10, דף 3דגם  160X180X80 מג' 1תא + דלת לצד  20

 10, דף 1דגם  150X160X70 2מגירות ותא דלת  21

22   160X170X80  11, דף 0דגם 

23   150X160X70  11, דף 1דגם 

  17, דף 7דגם  160X180X80 מג' 1תא + דלת לצד  24

  17, דף 8דגם  150X160X70 2מגירות ותא דלת  25

26 

 מג' 3תא+דלת לצד   

150X185X70 

, 15/  9דגמים 
 18דף 

27 160X185X70 

28 170X185X70 

29 180X185X70 

30 150X185X80 

31 160X185X80 

32 170X185X80 

33 180X185X80 

 Gדגם   X 60 60 שולחן המתנה רגל  34

 Hדגם  X 120 60 שולחן המתנה רגל  35

 22דף   70x70x74 שולחן עגול פיזיו 36

     פתח תקשורת אחד כולל כיסוי פלסטיק תואם 37

38 

 ארונית ניידת על גלגלים 

 25, דף Cדגם    

 25, דף Dדגם     39

 25, דף Eדגם     40

 25, דף Fדגם     41

 12, דף Aדגם    שלוחת צד ניידת  דלתות הזזה 42

 12, דף Bדגם    מגירות  1שלוחת צד ניידת דלתות הזזה +  43

44 
 0שלוחת צד ניידת מקום פתוח לכונן מחשב + 

 13, דף Yדגם    מגירות בשתי עמודות 

45 
לכונן מחשב, מחובר  -מתקן מתכת תלוי קבוע 

 19דף    לשולחן מתחת למשטח הכתיבה .
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 סוגי ריהוט מיוחד .31

 .למציע הזוכה במכרזחובה הינו סעיף זה 

 

 

 עמוד בקטלוג מידות בס"מ תיאור הדגם מס' פריט

 X 70 X 95 23 170-180 עמדת שקילה ומדידה 3

 X 60 X 70 24 180 מגירות + מיטה ארונית 4

 X 60 X 70 25 180 מיטה  רגליים 3

 X 60 X 51 26 100 מדרגות טיפוליות 1

 X 30 X 70 27 60 שולחן לריפוי כף יד 5

 X 35 X 123.5 28 70 ארון מעל למשטח שיש 3

 X 55 X 75 29 70 שולחן מחשב 7

 X 60 X 85 30 80 ס"מ .9ארון  חדר רופא קטן  9

 X 60 X 85 31 120 ס"מ .34ארון חדר רופא גדול  8

 32   אינהלציהעמדת  .3

 33   עגלת טיפולים ליד מיטת טיפול 33

 34   עגלת חבישה 34

 35   שולחן לעמדת לקיחת דמים 33

 
 

 כלליפרזול  .31.3

בדלתות בגובה , מעלות 111, זווית פתיחה modul blumצירי דלתות יהיו מתוצרת בלום דגם  .31.3.3
 צירים לכל כנף. 3–ס"מ ומעלה  123

ו שווה אמעלות עם כיסוי  דקורטיבי  94פתיחה  clipלדלתות זכוכית  צירים תוצרת בלום דגם  .31.3.4
 ערך.

 יסופקו לפי דרישה. -מעלות 181לפתיחה  צירים  .31.3.3

 דגם: ,תוצרת  בלום  -יהיו מתועשות מסוג  דופן צד משולבת מסילה   -מסילות למגירות   .31.3.1

metabox 330m- standard drawer. .גובה הדופן יהיה מקסימאלי ביחס לגובה חזית מגירה 

 1344דגם  cosmov תוצרת –דומיסיל דגם קשת לפי קטלוג חברת   –ידיות לארונות ולמגירות  .31.3.5
 מ"מ.  96ניקל מוברש, גודל קשת   – 13גוון מס' 

 תומכי מדף יהיו עשויים מתכת בלתי מחלידה. .31.3.3

עבור כל הדגמים המוזכרים בסעיף זה )פרזול כללי(, ניתן יהיה להציע דגמים שווי ערך, בכפוף  .31.3.7
 לאישור מכבי.

 

 מנעולים .31.4

צילינדר נשלף, מפתח מתקפל ומסטר או  – או שווה ערך Armstrongהמנעולים יהיו מתוצרת: .31.4.3
 .מפתח אחוד לפי הדרישה בהזמנה

 מפתחות לפחות. 2כל מנעול יסופק עם  .31.4.4
 בארונות:

 ילת כל הדלתות.תתאפשר נע 

  בודד מנעול–אחת בארונות דלת. 

 היהשניבדלת ולשונית מתכת  ובריח מתכתמנעול בדלת אחת  -שתי דלתות בארונות. 

 :ביחידות2ארגזי מגירות

 מגירה עליונה בלבד עם מנעול. 

 :בריח מתכת )בארונות שתי דלתות(

  יהיה עם כיפוף פנימי לדלת וייתפס בלשוניתהבריח. 

 מתכת קדמית לבריח. 
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  , לקבל הבריח  דגםעל )לא יאפשרו כיפוף בכוח והבריח והלשונית יהיו באיכות גבוהה
 ויהיו מחוברים לארונות באמצעות ברגים. ידי נציג מכבי לפי דוגמא שתוגש(-עלאישור 

 

 

 

 מסדים מתועשים לשולחנות ארגונומיים .31.3

פרופיל כולל  רגליים אקסצנטריות,  – אלפא – 61סדרה  מס'  (או שווה ערך) חברת נ.י.אתוצרת  .31.3.3
 . ר מרובעועם תעלה לחוטי חשמל וסינר צניעות ממתכת חיר קושר

 ס"מ. 61-גובה הסינר לא פחות מ .31.3.4

 9116RAL קטלוג צבעי  המסד יהיו צבועים בצביעה אלקטרוסטאטית בגוון מתוךכל חלקי  .31.3.3

 .לבחירת נציג מכבי

 

 חיבור חלקי משטחים בשולחנות ארגונומיים .31.1

 על ידי לוחות פח מעובדים וברגים בעלי ראש מעוגל.החיבור יהיה  .31.1.3

למניעת אפשרות  ,ומצופים למניעת חלודה כל החלקים מעוגלים ומלוטשים ללא פינות חדות .31.1.4

 .במשתמשיםפגיעה 

 

 גלגלים לארוניות ניידות .31.5

 . גלגל כפול .31.5.3

  .למשקל הרהיטצריך שיתאימו  –גודל, חומר ומבנה הגלגל  .31.5.4

 התחתון של פריט הריהוט. למשטחברגים  4 באמצעותלחיבור  משטחעל הגלגל להיות עם  .31.5.3

 

 דלתות זכוכית .31.3

 מ"מ.  6זכוכית עובי  .31.3.3

 .ללא פינות חדות סביבשקופה, מחוסמת, קנט מלוטש  .31.3.4
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 משרדיים כיסאותמפרט פרק ב': 
 מפרט , למעט אם נאמר במפורש אחרתעל המציע לעמוד בכל דרישות ה

 

 תקנים נדרשים .1

 תקנים ישימים: על הציוד המסופק לעמוד בתקנים הבאים:

 לבידים -13ת"י    
  ות משרדיםכיסאריהוט:  12-חלק -2/32ת"י           

 ציפויים -01/ת"י           
  ןספוג פוליאורית -021ת"י           

 ספר בתי ריהוט -349"י ת          
 תמידות לכיסאו DIN -1002תקן            

 עמידות בהידלקות של רהיטי ישיבה מרופדים שאינם לשימוש ביתי  -0129תקן           
 בדי ריפוד לשימוש ביתי  – 2011ת"י           

 
  אריזה ./
 

כל החלקים המרופדים בכיסאות יהיו עטופים להגנה בפני לכלוך ואבק, ועמידה בהובלות כנגד קריעה. על כל 
 עטיפה תהיה הדפסה של סמלי היצרן.

 הכיסאות יסופקו כשהם במצב מורכב ומושלם, ובמצב גובה מינימאלי.
 של המוצר. לכל כיסא יצורף דף הסבר והוראות תפעול

 

 סימון .1
 

המציינת את שם הספק עם ציון שלא ניתנת להסרה לכל כיסא שיסופק, יצמיד הספק לתחתית  המושב תווית 
 ית זו תשמש כאסמכתא לתחילת השירות והאחריות.ותאריך האספקה.  תו

 

 הצעות דגם .1
 

 וההנחיות הרשומות לעיל.הדרישות היצרן יציע מוצר העומד ותואם את 
 יהיה מוצר אשר נמצא אצל המציע במלאי באופן סדיר ושוטף. המוצר המוצע

 באחריות הספק להחזיק  באופן שוטף מלאי חלקי חילוף  לתיקון הכיסאות באופן מידי .
 שרות תחזוקה וחלפים בכל עת ובכל מקום תוך תקופת האחריות.לספק חובה על המציע 

 
  הצעות פירוט טכני .0
 

סא, כינוי ומספרו הקטלוגי יסא המוצע או צילום הכיחייבת להיות מלווה בתרשים דגם הכ המציע הצעת 
מסמך הצעת היצרן יכלול פירוט מרכיבים וחומרים ממנו עשוי הכיסא, תיאור גימורו ואופן  בקטלוג של המציע.

 הפעלתו. 
ביחס למוצע בבקשה, ללא סא המסופק למכבי, ירשאי לערוך שינוי כל שהוא במפרט הכ הזוכה לא יהיההמציע 

 . קבלת אישור בכתב של מכבי
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תשמר למכבי הזכות לאפשר חריגות קלות במידות הנדרשות, זאת ע"פ שיקול 
 דעתה הבלעדי. 

 
להציע מותג שונה בהינתן שהוא איננו נחות בבחינה איכותית לדעתם של  יוכל הזוכהשם מותג,  שיצוייןהיכן 
 מכבי. נציגי

 

  בתמונה ואין, המבוקש הציוד הדגמת לצורך בלבד להמחשההינן  התמונות. הכיסאות מפרטי להלן
 .מהתמונות שונה שיהיה יכול סאותיהכ עיצוב -המבוקש לדגם ספציפית דרישה
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 A דגם
 

  גב גבוה - מנגנונים 3סא פקידה/עובד יכ

                                    
                                       

 הכיסאמבנה בסיס 
 

 זרועות עשויות פוליפרופילן ביציקת לחץ וכולל צלעות חיזוק פנימיות 5בסיס בעל 
מ"מ  55/51לשימוש מסיבי בקוטר  /סליקוןסיבי זכוכית, עם גלגלים עשויים פוליאמיד 35% -ניילון משוריין ב

עם טבעת קפיצית לחיבור ועם חיפוי עליון. הבסיס והגלגלים עומדים  מ"מ 11כפול , ציר פלדה בקוטר במבנה 
  x5.1 ANSI BIFMA  2112בבדיקות הנדרשות לפי תקן 

 
 

 הכיסאחיבור חלקי 
 

 בלחיצה.-תצורת קונוס מורסבאמצעות  חיבור עמוד בוכנה אל הבסיס ואל מנגנון הנדנוד
הברגת מתכת אל תותבי מתכת המוחדרים אל חלקי הריפוד חיבור חלקי הגב והמושב באמצעות ברגיי פלדה עם 

 מהכיוון הנגדי.
 

  הכיסאמנגנוני 
 
 המנגנון בעל יכולת ספיגת זעזועים,    - הכיסא. מנגנון הגבהה פניאומאטי לשינוי גובה 1

 . BIFMAגרמניה ,העומדות בתקן  STABILUSאו   SUSPAעמוד +בוכנת גז דחוס מתוצרת     
 ידי הרמת מנוף המותקן בחלק העליון של הבוכנה , מתחת למושבעל  המנגנון מופעל    
 מ"מ. 5 -מ"מ +/ 125מעלות של המושב ומהלך הגבהה  361-ויאפשר סיבוב אופקי מלא    
 המנגנון יהיה אסינכרונימ"מ.  24מ"מ +  114המנגנון יאפשר גובה ישיבה התחלתי:     

 הגב . המנגנון יאפשר עצירה של הגב בכל זווית . . מנגנון  לשינוי זווית 2
 x5.1 ANSI BIFMA  2112לפי תקן  17המנגנון עומד בבדיקה     
 ס"מ. 6בטווח של לפחות  הכיסא. מנגנון כיוונון גובה גב 3
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 הכיסאמבנה מושב וגב 
 

 יהיה  גבוה. הכיסאגב 
מ"מ לפחות מכופף בכבישה לצורה   12עשויים מקשה אחת מקליפת עץ לבוד בעובי  - הכיסאבסיס המושב וגב 

 ארגונומית עם תותבי מתכת עם הברגות מתכת לחיבור השלדה השתולים בעץ מבפנים. 
     

בלבד  בחומר פלסטי המיוצר בהזרקה בתנאי שיהיה  הכיסאכתחליף לעץ לבוד ניתן להשתמש  עבור בסיס גב 
 שווה ערך בתכונותיו לבסיס העשוי לביד.

 יהיה עשוי בצורה ארגונומית, מכופף בצורה מעוגלת כך שיתמוך בחוליות הלומבריות. הכיסאבסיס גב 
 
 
 

 אהכיסציפויים למושב ולגב 
 

פוליפרופילן צורניים ודקורטיביים העשויים  המושב בחלקו התחתון והגב בחלקו האחורי יהיו מחופים בחיפויי
 מראה נקי וגימור מקצועי, ומגנים על בד הריפוד משחיקה. לכיסאבהזרקה ומחוזקים }בלתי שבירים{ הנותנים 

 
צורת חיבור הציפויים הנ"ל  תהיה באופן שתמנע את פרימת קצוות בד הריפוד ושליפת הסיכות מתוך בסיסי 

את המושב בחלקו התחתון מסביב , ואת הגב בחלקו האחורי מסביב כך  שסיכות המושב והגב. הציפוי יעטוף 
 ההידוק של חיבורי הריפוד לא יראו לעיני המשתמש.

 
 חיבור הגב לעמוד הנושא אותו באמצעות תותבי מתכת עם הברגות מתכת השתולים בעץ מבפנים.

 דקורטיביים מתאימים.העמוד של מנגנון הגב ועמוד הבוכנה יהיו מכוסים בכיסויי פלסטיק 
 

 הכיסאמילוי מושב וגב 
 

 ק"ג/מ"ק.  32/41מ"מ לפחות ובצפיפות של  51בעובי  ולאורייתןעל בסיס המושב יודבק ספוג 
 ק"ג/מ"ק. 21מ"מ לפחות ובצפיפות של  51על בסיס הגב יודבק ספוג פוליאוריתן בעובי 

 
 לכיסאמשענות2 ידיות  מתכווננות 

 
על גבי שלד מתכת במבנה ארגונומי  עם שקערורית   ’integral skin( יצוק מסוג P.Uידיות פוליאוריתן )

 המותאמת למבנה היד. הידיות ניתנות לכוונון לגובה הרצוי. 
 

  הכיסאריפוד 
 

לפחות . גוון הבד יהיה יציב  404g/lin.mסיבי פוליפרופילן בצפיפות  111%עשוי או שווה ערך  בד מדגם טהיטי
 .UVוקבוע  ועמיד לאורך זמן בחשיפה לקרינת 

 ן סדרת ייצור אחת לשנייה.יאינו שונה ב
בחומרי ניקיון ומצטיינים בספיגה נמוכה ובעמידות גבוהה כנגד  יםעמיד, י הבד יהיו עמידים לבלאי ושחיקה סיב

 לכלוך וכתמים }הבד יעבור אימפרגנציה{ .
 .BS5690שפשופים כפולים לפי תקן  41,111העמידות לבלאי ולשחיקה  

 . 5419עמידות להתלקחות  בהתאם לדרישות התקנים האירופיים  ואישור מכון התקנים הישראלי לתקן 
 הבד יודבק לספוגים בגב ובמושב בדבק עמיד לאורך זמן.
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 B דגם
                  

 מנגנונים + ידיות 4 גב גבוה -כיסא פקידה/עובד                       

                                                             
  אהכיסחיבור חלקי  + הכיסאמבנה בסיס 

 
 .Aדגם  לכיסאטכני  מפרטראה 

 
 הכיסאמנגנוני 

 
 ובנוסף:  Aדגם  לכיסאראה מפרט טכני 

 מנגנון נדנוד רגיל:
מעלות , כאשר נקודת הנדנוד הינה במקום  16המנגנון יאפשר נדנוד יחידת המושב והגב כיחידה אחת במהלך של 

 חיבור מוט הבוכנה לתחתית המושב. 
  -למנגנון

 מנגנון ויסות המכוון את דרגת התנגדות הקפיץ לנדנוד .   
 גרמניה העומד   STABILUSסוספא  או המנגנון יהיה מתוצרת 

 אפשרות קיבוע במצב   . מנגנון הנדנוד יהיה עםBIFMA בתקן 
 של ישיבה תקנית. פעולת ההטיה תבוצע תוך כדי ישיבה על  
 גבי המושב.  כל כוונון שיקבע, יהיה יציב ולא ישתנה באופן 

 בלתי מבוקר במהלך הישיבה.
 אפוקסי/פוליאסטר.חלקי המתכת צבועים באבקת  –גימור 

 
 הכיסאמבנה מושב וגב 

 
 .Aדגם  לכיסאראה מפרט טכני 

 
 הכיסאריפוד 

 .Aדגם  לכיסאראה מפרט טכני 
 

 הכיסאציפויים למושב ולגב 
 .Aדגם  לכיסאראה מפרט טכני 

 
 הכיסאמילוי מושב וגב 

 .Aדגם  לכיסאראה מפרט טכני 
 

 לכיסאמשענות2 ידיות  מתכווננות 
 .Aדגם  לכיסאראה מפרט טכני 
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 Cדגם                                                                         
 כיסא מעבדה                                         

 
 

                                                  

                                                  
 הכיסאמבנה בסיס 

 .Aדגם  לכיסאראה מפרט טכני 
 

  הכיסאחיבור חלקי 
 .Aדגם  לכיסאראה מפרט טכני 

 
 הכיסאמנגנוני 

 ובנוסף: Aדגם  לכיסאראה מפרט טכני 
 מ"מ. 11מ"מ +  561)הבוכנה( , יאפשר גובה ישיבה התחלתי:  הכיסאמנגנון הגבהת 

 
 הכיסאמבנה מושב וגב 

 .Aדגם  לכיסאראה מפרט טכני 
 

 הכיסאריפוד 
 .Aדגם  לכיסאראה מפרט טכני 

 
 הכיסאציפויים למושב ולגב 

 .Aדגם  לכיסאראה מפרט טכני 
 

 הכיסאמילוי מושב וגב 
 .Aדגם  לכיסאראה מפרט טכני 

 
 לכיסאמשענות2 ידיות  מתכווננות 

 .Aדגם  לכיסאראה מפרט טכני 
 

 הכיסאריפוד 
 351פוליאוריתן במשקל  21%כותנה , 81%בד דמוי עור מצופה פוליאוריתן עם שכבת סיליקון בהרכב  –סקאי 

 גרם. 51  -גרם למטר מרובע +/ 611במשקל  מודבק על בד טריקו ,    P.V.Cלמטר מרובע, או בד עם ציפוי 
 

 מדרך רגל )הדום רגליים(
 מה עפ"י גובה המשתמש.מעלות מצופה ניקל ,מתכוונן להתא 361מדרך עגול 

 המדרך יהיה מחובר באופן יציב וקשיח, כאשר המשתמש בכיסא משעין את רגליו עליו.
 מיקרון מינימום. 61חלקי המתכת יהיו צבועים באבקת אפוקסי / פוליאסטר + קלייה בתנור 
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 Dדגם                                                 

 
 המתנה  כיסא אורח /                                        

 
 
 
 
 

                                 
 
 

 הכיסאשילדת 
 

 תהיה דומה לצורת הדגם המתואר בתרשים מימין. הכיסא. צורת הכיסאהכיסא בנוי מצינור מכופף לצורת 
מידות גובה, מיקום וזווית המושב וגב המושב יהיו לפי  719לפי התקן ת"י  6הכיסא יתאים למידות כיסא בגודל 

  הכיסאתהה בעלת מבנה יציב שלא יאפשר התהפכות  הכיסאתקן זה.  שילדת 
 ס"מ 46-גובה המושב

 ס"מ  41עומק המושב 
 ס"מ. 41עד  36גובה קצה משענת הגב מפני המושב 

 ס"מ 43המינימאלית של המושב וגב המושב בכיסא תהיה מידת הרוחב 
 מעלות 1-4זווית המושב 

 מעלות. 116עד  95זווית הגב ביחס למשטח הישיבה 
 מבנה:  

 22בקוטר מינימאלי  של  DIN 2394לפי תקן  שלד הכיסא בנוי מצינור פח פלדה רכה מעורגלת בקר }דקופירט{ 
 מ"מ. 1.5מ"מ ,עובי דופן 
 צינור יהיו חלקים ללא קמטים, מעיכות,  סדקים וסימנים אחרים . קיטעי כיפוף ה

קושרות רוחב קשתיות  2-קושרות אורך נסתרות ו 2רגלים המחוברות בניהם על ידי  4-השלד יהיה בנוי מ
 המרותכות לקושרות האורך .

יר }מחיצה השלדה עשויה בזווית שיפוע המאפשרת מגע של השלדה בפנל הקיר והרחקה של המושב והגב מהק
 בקיר. הכיסאאנכית{ למניעת מגע שילדת 

 
 

 ללא ריפוד  Dדגם 
 

 , בהשגחת מכון התקנים.2דרגה  258ציפוי ניקל כרום או צבע אפוקסי שחור/אפור משי מט  לפי ת"י מס' 
 מיקרון. 81צביעה אלקטרוסטאטית באבקת אפוקסי/פוליאסטר קלייה בתנור, עובי מינימאלי 

 
 מבנה גב + מושב

 
     בתבנית  מחוררת בעיצוב ארגונומי. פילןרופוליפיציקת   : גב        

 :והמושב יהיו  מחוברים בהלבשות ללא ברגים על הקושרות רוחב של הכיסא להלןבמשענת הגב       
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 ציקת פוליפרופילן בתבנית בעיצוב חלק קדמי י: מושב

 לנוחות מרבית }בשיפוע/עגול כלפי  מטה }כמפל         
 
 

 ריפוד עם  Dדגם 
 

 הכיסאמילוי מושב וגב 
 

 ק"ג/מ"ק.  24-26מ"מ ובצפיפות של   31בעובי  אורייתןיולפעל בסיס המושב יודבק ספוג 
 ק"ג/מ"ק. 24-26מ"מ ובצפיפות של  31תן בעובי יעל בסיס הגב יודבק ספוג פוליאורי

  
 ריפוד

 
לפחות . גוון הבד יהיה יציב  404g/lin.mסיבי פוליפרופילן בצפיפות  111%עשוי פולו  או שווה ערך בד מדגם 

 .UVוקבוע  ועמיד לאורך זמן בחשיפה לקרינת 
 ואינו שונה בן סדרת ייצור אחת לשנייה.

סיבי הבד יהיו עמידים לבלאי ושחיקה ועמיד בחומרי ניקיון ומצטיינים בספיגה נמוכה ובעמידות גבוהה כנגד 
 וכתמים }הבד יעבור אימפרגנציה{ .לכלוך 

 .BS5690שפשופים כפולים לפי תקן  41,111העמידות לבלאי ולשחיקה  
 . 5419עמידות להתלקחות  בהתאם לדרישות התקנים האירופיים  ואישור מכון התקנים הישראלי לתקן 

 הבד יודבק לספוגים בגב ובמושב בדבק עמיד לאורך זמן.
 
  

 הערה
  

 מ"מ. 12אפשרי שבסיסי הגב והמושב יהיו עשויים מעץ לבוד בעובי  –עם ריפוד  בכיסא
 

 הכיסאגימור רגלי 
 

יורכבו רגליות העשויות מחומר פלסטי קשיח ועמיד לשחיקה  בגוון שחור.  הרגליות לא ישאירו  הכיסאלרגלי 
 הכיסאינורות שלד תגענה ברצפה בעת ובעונה אחת. פתחי צ  כסהסימני צבע ועקבות על הרצפה. הרגליות של כל 

 יסגרו באמצעות פקקים. 
 
 . לפחות חלק מדגמי הכיסאות צריכים להיות בעלי מבנה  1

 ות אחד על גבי השני לחיסכון במקום.כיסאשיאפשר עירום     
 .ISO 5971ריהוט ולתקן  1271יותאם לתקן  הכיסא. 2
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 Eדגם                                                   

 
 הספסל על קור                                             

 
 
 
 

                                                              
   
 
 

 םספסלי המתנה ניידי
 

  - Dראה מפרט דגם 
 בשינוי הפרטים הבאים:

 
 שילדה

 
קורת רוחב עשויה מפרופיל פלדה , הנושאת את  מחזיקי הכיסאות, במקום רגלי הכיסאות המתוארים במפרט  

 הקורה נשענת על שתי רגליים מפרופיל פלדה  משוך עם   Dדגם 
פינות מעוגלות הניצבות על סוליות חיבור לרצפה מפלדה, או מבנה דומה. מחזיקי הכיסאות עשויים פח  מכופף 

 .  COי לתוספת  חוזק. חיבור חלקי השלדה בריתוך  באופן צורת
 

 עם ריפוד: Eסא דגם יכ –אופציה נוספת 
 

 סאימילוי מושב וגב הכ
 

 Dסא דגם יראה מפרט טכני לכ
 

 ריפוד 
 

 Dסא דגם יראה מפרט טכני לכ
  

 הערה 
 

 מ"מ. 12אפשרי שבסיסי הגב והמושב יהיו עשויים מעץ לבוד בעובי  –סא עם ריפוד יבכ
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  I דגם                                                                  

                                          
 כיסא מנהל בכיר                                      

 
 

                                                       
 הכיסאמבנה בסיס 

 
 .Aדגם  לכיסאראה מפרט טכני 

 
  הכיסאחיבור חלקי 

 
 .Aדגם  לכיסאראה מפרט טכני 

 
 הכיסאמנגנוני 

 
 Aדגם  לכיסאראה מפרט טכני 

 
 : Bדגם  לכיסאובנוסף ראה מנגנון נדנוד 

 
 

 הכיסאמבנה מושב וגב 
 

 .Aדגם  לכיסאראה מפרט טכני 
 אפשרויות( 3גבוה. )רצוי לתת יכול שיהיה נמוך , בינוני או  –הגב 

 
 הכיסאריפוד 

 
 .Aדגם  לכיסאראה מפרט טכני 

 
 הכיסאציפויים למושב ולגב 

 
 , או ריפוד משני צידי הגב והמושב. Aדגם  לכיסאראה מפרט טכני 

 
 הכיסאמילוי מושב וגב 

 
 ק"ג/מ"ק.  31מ"מ לפחות ובצפיפות של  81בעובי  ולאורייתןפעל בסיס המושב יודבק ספוג 

ק"ג/מ"ק. עובי הספוג משתנה  21מ"מ לפחות ובצפיפות של  51על בסיס הגב יודבק ספוג פוליאוריתן בעובי 
 .הכיסאבהתאם לצורת 

 
 לכיסאמשענות2 ידיות 

 
 או משענות / ידיות קבועות. Aדגם  לכיסאראה מפרט טכני 
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 נספח ב'

 

 ה ס כ ם
 421/ _________,ביום ____  בחודש  ,אביב-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 בריאות מכבי שירותי 
 (39//01994)מס' מזהה  3299//אגודה עותמנית מס'  
 אביב-לת, , היכל הסיטי27מרח' המרד  
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :להלן קראיתאשר  

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 בע"מ__________________ __________ 

 __________________________ח.פ. __ 

 _____________________________מרח' ____ 

 "הזוכה" :להלן יקראיאשר  
 ;שנימצד 

 

 

 וכיסאות משרדייםלאספקת ריהוט   124/2114מספר מכרז פומבי רגיל  פרסמה ומכבי              הואיל

להסכם זה, ואשר מהווה   'כנספח א(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף "המכרז" :)להלן  
 ;הימנוחלק בלתי נפרד 

 
 2-ונספח ג' כנספח ג'(, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" והזוכה הגיש הצעה למכרז )להלן: והואיל

 הציוד כהגדרתו להלןלספק את הסכים , ובכך ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ,למכרז
 ;לתנאים המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיובהתאם 

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

 
 

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך הוצהר,
 
 

 כללי .2

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

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

דם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש יבהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצ .1.3
 :אחר
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 הסכם זה, על נספחיו. - "ההסכם" .1.3.1

 .מכרזל 2ג'ו  נספח ג' -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה" .1.3.2

ות נשוא הסכם זה,  הכל כיסא/או אספקת ריהוט ו          -"השירות2השירותים" .1.3.3
 במכרז ולפי המפורט במפרט ובהסכם זה על כמוגדר
 נספחיו.

       במפרט, , כמפורטהםלסוגיכיסאות ה/או ו ריהוטה                                    "ציוד" .1.3.4
 שיאושר על ידי מכבי.וכל פריט אחר                                         

        

 , כמפורטיםמשרדי סטנדרטי נייד פרטי ריהוט       -"ריהוט " .1.3.5
                                             .2ונספח א' מפרט הדרישות נספח א'ב     

 
   נספח א' -מפרט הדרישות בפרטי ריהוט, כמפורטים                      -"מיוחדריהוט " .1.3.6

 .2'ונספח א                                                 

 
 במפרט הדרישות כיסאות משרדיים, כמפורט  פרטי   -" כיסאות" .1.3.7

 .נספח א'    
 

  ישירה של הציוד לכל אחת מיחידות מכבי,  אספקה                    -"אספקה" .1.3.8
    לרבות אריזתו, הובלתו, פריקתו, הכנסתו )כולל                                       
     עבודות סבלות( והרכבתו, במשרדו של נציג מכבי                                     
 או במקום אחר באתר, הכל כמפורט במפרט.                                     

 
      שירותי אחזקה שוטפת הכוללים, כל ימות השנה,       -""שירותי אחזקה שוטפת .1.3.9

 .(תיקונים, תיקוני שבר )כתוצאה משימוש סביר                                    

 

           באתרי מכבי,  אספקת  הציודהמועד בו תוכח                  -""מועד מסירה .1.3.11
      המפרט  ע"פלשביעות רצונם של המשתמשים,                                       

 שהוגדר וכפי שיאושר בכתב על ידי מנהל אתר מכבי.                                   
 

    נציג מקצועי שימונה מטעם הספק, אשר ילווה את         -"פרויקט מנהל" .1.3.11
            לך ההתקשרות על כל שלביה, כמפורטמה                                     
                                   זה על נספחיו. הסכם                                     

      

  נהל משק מחוזי ו/או מי מטעמו.מ                  -"מכבי נציג" .1.3.12
 

         מכבי דנט בע"מ, מכבי יזמות וניהול קרן מכבי )ע"ר(,     -"הגופים הנוספים" .1.3.13
                             של הגופים. דעתם שיקולפי -על בית בלב בע"מ, הכל, בע"מ                                

 
 

 אנשי קשר ./
 

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

 
להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע  _______________________  הזוכה ממנה בזה את  2.2

 הסכם זה.

 
נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות/מוצר, יהיה זמין לכל פניה מצד  2.3

 ידי מכבי.-בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם יידרש לכך עלמכבי וישתתף 
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 לעניין מתן השירות הזוכההתחייבויות והצהרות  .1

סוכן מורשה של כמפורט במפרט ו/או ו/או כיסאות יצרן ריהוט הזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו  .3.1

מאת היצרן יהיה (, וכי הסכם הרשאתו "היצרן" )להלן: ______________________חברת 

 .בתוקף בכל תקופת ההתקשרות

לכל פריט. תקופת האחריות תחל ממועד שנה אחת לפחות מתחייב לתקופת אחריות של  הזוכה .3.2
 האספקה. הזוכה יהיה אחראי שכל פריט שיסופק על ידו יהא תקין על כל רכיביו.

כפי יספק, ללא תשלום נוסף, שירותי תחזוקה ותיקונים  הזוכהבמהלך תקופת האחריות  .3.3
 .ללא הגבלה כלשהיא שיידרש

כמפורט כיסאות הו/או ריהוט את ההזוכה מצהיר, כי הוא רשאי לשווק בישראל, מטעם היצרן,  .3.4
מסוגל לתת שירותי אחזקה, לפי המפורט נספח ג' ובהתאם למפרט, ו –בהצעתו הסופית 

 בהסכם זה על נספחיו.

 לאספקת /פיםנוסף/ים עם ספק מתקשרתמכבי  על פי המכרז מצהיר, כי ידוע לו כי הזוכה .3.5
נשוא הסכם זה, וכי במקרה שכזה הזמנות הציוד ייעשו על ידי יחידות מכבי השונות הציוד 
 הספקים, על פי שיקול דעתם הבלעדי.ממאחד 

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

 ההסכם.

 

 הזמנת הציוד .1

 הזמנת ציוד תעשה באמצעות נציגי מכבי המוסמכים לכך בלבד. .4.1

/ים שיבחרו  באופן שוטף באמצעות טופס הזמנה הזוכהידי נציגי מכבי אל -יועברו על ציודהזמנות  .4.2

ת מהדרכים המופק ממערכת הסאפ של מכבי ובצירוף תוכניות העבודה הרלוונטיות לכל הזמנה, באח

 פקס, דואר אלקטרוני, חברת שליחים על חשבון הספק. הבאות בלבד:

לשביעות רצונו של  ו/או הכיסאות יוביל, יבצע עבודות סבלות  וירכיב על חשבונו את הריהוט הזוכה .4.3
 בכל מתקני מכבי בכל הארץ. המזמין

 

יותיר את החדר בו הותקן הציוד, שטח הפריקה וכל מקום אחר הקשור  הזוכהעם תום התקנת הציוד,  .4.4
 לאספקת והתקנת הציוד, כשהם נקיים ובמצבם כפי שהיו טרם האספקה וההתקנה. 

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

 ההסכם.

 

 לוחות זמנים לאספקה .0

מתקני מכבי תהיה באספקה ישירה לפי תיאום טלפוני מראש עם הנציגים במתקני אספקת הציוד ל .5.1
ו/או כמפורט להלן, לפי  לזוכהמכבי בכל הארץ, בהתאם להזמנות וללו"ז תוכניות העבודה שיועברו 

 המוקדם.

  ימי עבודה.  14תוך יסופקו  –בודדים ריהוט פריטי 5של עד הזמנה  .5.2

 ימי עבודה. 21תוך יסופקו  –  פריטי ריהוט 5 -של יותר מ הזמנות .5.3

 ימי עבודה. 7תסופק תוך  –הזמנת כיסאות בכל כמות  .5.4

חודשים  3עד  הזוכהבמקרים חריגים למכבי תהא הזכות להשהות את אספקת הציוד המוזמן אצל  .5.5
את הציוד בתנאים  הזוכהמתאריך האספקה שהתבקש בהזמנה ללא עלות נוספת. במקרים אלו יאחסן 

 נאותים כך שישמר ללא כל נזק.
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בכל מקרה של טעות באספקת הציוד, דהיינו חוסר התאמה בין הפריט שהוזמן לפריט שסופק, מבחינת  .5.6
ימי עבודה וללא  2מתחייב לספק הציוד כפי שהוזמן תוך  הזוכהסוג ו/או גודל ו/או האיכות הנדרשת, 

 ים בסעיף זה. נג מלוחות הזמנים המצויכל עלות נוספת למכבי, ובלבד שלא יחרו

ימי עבודה  7מתחייב להחליפו בציוד תקין כפי שהוזמן תוך  הזוכהבכל מקרה בו סופק פריט פגום,  .5.7
 וללא כל עלות נוספת למכבי, ובלבד שלא יחרוג מלוחות הזמנים המצוינים בסעיף זה.

בלבד,  הזוכה, תהא על חשבון בזוכהלמען הסר ספק, כל החלפה של ציוד אשר סיבת ההחלפה מקורה  .5.8
 לרבות הובלה והתקנה. 

 

 התמורה ותנאי תשלום .6

פי מכפלת התעריף ליחידה בכמות היחידה -מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל .6.1
ידי מכבי לזוכה כנגד -ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם על-שניתנה בפועל ושאושרה על

על בסיס מזומן לפי החוק  אם הספק מאושר לעבוד או חשבונית עסקה ;  כחוקהוצאת חשבונית מס 
 (."התמורה")להלן:   לאחר התשלום יעביר למכבי חשבונית מס בהתאמה, ובמקרה כאמור, והתקנות

 
מחיר הפריטים כולל את עלות האחסון, האריזה, הסבלות וההובלה למקום האספקה, ההרכבה, וכל  .6.2

 לצורך ביצוע השירות נשוא הסכם זה. הזוכההיערכות 

  
של החשב הכללי לאספקת ציוד נשוא הבקשה במהלך תקופת ההתקשרות עם  מכרזיזכה ב והזוכה היה .6.3

בהם ובתנאים מכבי, תעמוד למכבי הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרכוש את הציוד במחירים 
 .ום ההתקשרות עם החשב הכלליזכה בחשב הכללי, מתחילת התקשרותו עם החשב הכללי ועד סי

 
לכל נציג של מכבי בכל מחוז  , כאמור לעיל,  יגיש, בסוף כל חודש, חשבונית מרוכזת נפרדת הזוכה .6.4

 ומחוז כפי שתורה מכבי, עבור השרות שבוצע במהלך החודש השוטף.

 
 החשבוניות תוגשנה בצורה ברורה, בצירוף כל העתקי תעודות המשלוח, המתייחסות לחשבוניות, .6.5

 ידי נציגי מכבי.-חתומות על

 
 66למכבי, בתנאים של שוטף +  הזוכה, אשר יוגשו ע"י לעיל כאמורהתמורה תשולם כנגד חשבוניות  .6.6

 יום ממועד תאריך כל חשבונית.

 
כהגדרתם בהסכם, הנוספים באותו המחיר ובאותם התנאים לגופים הציוד מתחייב לספק את  הזוכה .6.7

וכל , עפ"י תנאי הסכם זה הזוכהלהתקשר עם  ןמעוני המהם יהיבמידה והגופים הנוספים ו/או מי 
 התנאים שבהסכם זה יחולו עליהם.

 

 פיצויים וקנסות .3

שירות במקרים של איחורים ו/או השירות במקצועיות ובהתאם להוראות ההסכם. ספק מתחייב ל הזוכה
 את מכבי באופן הבא: הזוכהבאספקה, יפצה  לקוי

 

 בלו"ז אספקותעמידה אי  .7.1
   ש"ח  251פיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך , על פי שיקול דעתו, בהזוכההמזמין יהא רשאי לקנוס את 

 שנקבע בהזמנה. אספקהימי עבודה מיום ה 6 -מ  בגין כל מקרה של איחור של יותרליום, 

 

 שלא בהתאם להזמנהת מוצרים אספק .7.2
ש"ח  251פיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך על פי שיקול דעתו ב הזוכההמזמין יהא רשאי לקנוס את 

)דהיינו: חוסר התאמה של הפריט אספקת ציוד שאינו תאם את ההזמנה בגין כל מקרה של ליום,  
שסופק לפריט שהוזמן, הן מבחינת סוג וגודל הפריט, הן מבחינת המפרט הנדרש והן מבחינת האיכות 

 הנדרשת(.
המזמין , ספק בעות מהחלפת פריטים אלו. למען הסרבכל ההוצאות והעלויות הנו הזוכהשא יבנוסף, י

 בגין פריטים שגויים.לא ישלם 
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 םפריטים פגומי אספקת .7.3

פיצוי ב הזוכההמזמין יהא רשאי לקנוס את את הפריטים או חלקם כשהם פגומים,  ספקי והזוכההיה 
שא בכל ההוצאות והעלויות הנובעות מהחלפת יובנוסף ימהיקף ההזמנה  11%בשיעור של קבוע ומוסכם 

 בגין פריטים פגומים.המזמין לא ישלם , ספקפריטים אלו. למען הסר 
 

מובהר בזאת, שאין בסעיפים האמורים לעיל משום הסכמת המזמין לקבל שירות באיחור בלוח זמנים  .7.4
 ו/או שירות פגום.

 
 

 אחריות .8

 לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/אופי דין -עללבדו אחראי  הזוכהמבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה,  .8.1
למי מטעמה ו/או  למכבי ו/או יגרמוישהפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, 

 כמפורט ומוגדר בהסכם זה ,הציודעקב ו/או בקשר עם אספקת  ,למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו
 )להלן: "השירותים"(.

 
הוצאה,  מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הזוכה .8.2

מאירוע  בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי כתוצאהרכי דין עור טרחת ושכלרבות הוצאות 
לפסק  פי כל דין, ובכפוף-פי הסכם זה או על-ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על הזוכהשהינו באחריותו של 

 לזוכהדין חלוט, למתן הודעה מיידית לזוכה בדבר כל דרישה/תביעה בגין האמור לעיל ולמתן אפשרות 
 להתגונן בעצמו מפני דרישה/תביעה כאמור.

 
בצורה  כדי לצמצם או לגרוע הזוכהידי -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על .8.3

מחובתו  הזוכה , ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר אתכל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם
פי -הסכם זה ו/או על פי-לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו על

 כל דין.

 
מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות  הזוכה .8.4

 הזוכהפי ההסכם. למעלה מן הצורך יובהר, כי -והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על
ואחר כל  1995-"התשנה, (נוסח משולב)מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי 

, כל שהזוכההאמור לעיל, באופן  ם והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליותהצווי
, לרבות במתן השירותיםעובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם שיועסקו 

ת אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרו
 פי החוק הנ"ל.-זכאים לכל הזכויות שעל

 
ההסכם  לפי הזוכההוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  .8.5

מאחריות כלשהי בגין נזק/אובדן/הפסד וכד'  הזוכהואין בהן כדי לשחרר את  ,פי כל דין-ו/או על
 .להלן , כהגדרתםהזוכההמכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי 

 

 ביטוח  .9

פי כל דין, ממועד תחילת הסכם זה -פי הסכם זה ו/או על-על הזוכהמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות  .9.1
לערוך ולקיים על חשבונו בחברת  הזוכה, לפי המוקדם, מתחייב מתן השירותיםאו ממועד תחילת 

עריכת ביטוחים"  ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור
(, "הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הספק")להלן:  הימנוומהווה חלק בלתי נפרד זה כנספח להסכם  המסומן

, לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר פי ההסכם-וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על
 3-ת, אך לא פחות מלמשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנו

 שנים מתום תקופת ההתקשרות. (שלוש)

        ,וניתן להמירם לסכומים בדולר ארה"ב ,כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח ,מובהר               
 .ההסכםבתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת             
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זה, והוא מתחייב, בין היתר, לשלם את  בנספחמתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים  הזוכה .9.2
תחודשנה מעת לעת, לפי  הזוכהדמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי 

, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי על פי ההסכם הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות
יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות  הזוכהיודגש, כי  .צם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחיםלצמ

 .הזוכההעצמיות הנקובים בביטוחי 

לפני מועד  אחד יוםמלהמציא למכבי, לא יאוחר  הזוכהללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב  .9.3
אישור עריכת "ם לנוסח כאמור לעיל בהתא הזוכההסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי  חתימת

מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת  הזוכהכשהוא חתום כדין על ידי המבטח.  ",ביטוחים
הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, 

 פי כל דין.-ו/או עלפי הסכם זה -על הזוכהואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של 

כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא  הזוכהידי -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על .9.4
מחובתו לשפות  הזוכהמהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-אחראי לו על הזוכהשבגין כל נזק  מטעמהו/או מי  מכביו/או לפצות את 

 הזוכהתסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב  הזוכהככל שתקופת ביטוחי  .9.5
לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח  9.3 אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  מכבילהפקיד בידי 

 פי ההסכם.-נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

להתאימם לערך הנקוב בש"ח בהתאם  הזוכהוסכומי הביטוח הינם בדולרים, על  היהכי  ,מובהר
 וח.לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביט

לעיל תחשב  9.5 ו/או  9.3 כנדרש בסעיפים  הזוכהידי -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .9.6
 לפי הסכם זה. זוכהלם המגיע , בין היתר, בעיכוב כל תשלומכביהפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את 

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

כאמור  הזוכהידי -מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על .9.7
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים  והזוכהלעיל, 

 מכביכי זכויות  ,חייבמצהיר ומת הזוכהזה.  9 סעיף פי -את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על
כל חובה ו/או  מטעמהו/או מי  מכבילעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על 

אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם,  אונשכל אחריות לגבי הביטוחים 
פי כל דין, וזאת בין -ם זה ו/או עלפי הסכ-על הזוכהואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

 אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם
 .לאו

ידי מכבי, וכי המבטח -על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ,יכללו תנאי מפורש הזוכהביטוחי  .9.8
מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח שהפוליסות לא  ביטוחיף מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתו

)שלושים(  31אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי לפחות  ,תצומצמנה ולא תבוטלנה
 יום מראש.

, לרבות אי מתן הודעה הזוכהלפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על  ,יכללו סעיף הזוכהביטוחי  .9.9
לא יפגעו בזכויותיה של מכבי לקבלת  ,ו הפרה של תנאי מתנאי הפוליסותו/או אי הגשת תביעה ו/א

  שיפוי.

, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי הזוכהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  .9.11
, והוא פוטר את מכבי ו/או מי או הנובע מנזק לרכושוו/שארע לרכושו ו/או מי מטעמה בגין כל נזק 

 ,. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הספק מתחייבמטעמה מכל אחריות לנזק כאמור
מכבי תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי , כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(

פי -וי זכויותיו עללפעול למיצ מתחייב , והזוכה)אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון(ומי מטעמה 
 הפוליסות.

נשוא חוזה  אספקת המוצריםכי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם  ,מתחייב הזוכה .9.11
הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את  ,זה

או  הזוכהזה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם  9 בסעיף הביטוחים המפורטים 
לכלול את קבלני המשנה בשם  הזוכהלחלופין, רשאי  זה. 9 בסעיף פי המוגדר -לתקופה מאוחרת יותר על

  המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל.

לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי  ,, הזוכהמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  .9.12
 למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.
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 רישיונות והיתרים .11

מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או  הזוכה
מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו  הזוכהפי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. -הדרושים על הרשיונות

 בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, במשך כל תקופת ההתקשרות.

 פרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.ה

 

 הזוכהמועסקי  .22

מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך  הזוכה .11.1
כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו  ייחשבוולא  ,כעובדיו או שלוחיו

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

לם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם הזוכה מתחייב לש .11.2
 החלים עליו.

במתן השירות ו/או הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו  .11.3
בעת מתן השירות או , בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בקשר למתן השירות

 . מתן השירותבכל פעילות הקשורה ל

פי ההסכם, וכי כל -על מתן השירותכן מצהיר הזוכה, כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע  .11.4
פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או -זכות שניתנת על

, אינה אלא אמצעי להבטחת במתן השירותבשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה 
אות ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל ביצוע הור

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

 כל סיבה שהיא.פי ההסכם, מ-התקשרות על

בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך  ייתן את השירותהזוכה מתחייב, כי  .11.5
את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או 

 .למטרה כלשהי

תחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מ .11.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או -ייקבע עליגרמו לה, אם יבגין כל נזק ו/או הוצאה ש

 העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

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

 

 ואבטחת מידע  שמירת סודיותפרסום,  ./2

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים  .12.1
 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

דיעה בקשר ימתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל  הזוכה .12.2
או אגב ביצוע ההסכם במהלך הגיעה אליו בתוקף או עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה ש

 , לפני תחילתה או לאחר סיומה.ההתקשרותאו מתן השירות, תוך תקופת 

לחוק  118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .12.3
 .1977-העונשין, התשל"ז

 :דרישות לסודיות .12.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

ביחס לכל  על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכןלשמור  .12.4.1
עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על מידע על ושל מכבי, 

ספקיה, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו 
 :מסמכי הסכם זה )להלןפי האמור ב-הזוכה על תיובמסגרת ביצוע התחייבו

 .("המידע"

, אלא אם קיבל למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא .12.4.2
 אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.
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לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך  .12.4.3
עובדי הזוכה, נותני שירותים שכל ולדאוג לכך המורשים לכך,  הזוכה ורק לעובדי

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

)בהתאם  מכבין כלפי בהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכ
 . ידי מכבי(-לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

-לאחראי כלפי מכבי למילוי האמור עהזוכה יהא מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי 
 י עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.יד

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .12.4.4

/או נותני השירות מטעמו טרם ו/או בידי עובדיו ו הזוכה מידע שהיה בידי .12.4.4.1
 ;שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות ההתקשרות בהסכם זה

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  .12.4.4.2
 ;סודיות

 מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של .12.4.4.3
 הזוכה.

 ,ו מרשות שיפוטית מוסמכתפי צ-או על פי דין-למידע שחובה לגלותו ע .12.4.4.4
ובלבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה 

 להתגונן מפניו.

הזוכה לא כל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הוא מסכים שולו ידוע כי  .12.4.5
 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.יהא 

 ולרבות מידע אשר קיימת לגבי ,למידע רגיש ביותר חשף גםהוא יישייתכן ו וידוע לכי  .12.4.6
התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו 

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

 לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

א מודע הוידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, וכי  .12.4.7
צפוי הוא לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן 

חוק )אך לא רק( הוראות פר הוראות אלו, לרבות הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יאם 
וכל דין , 1996-תשנ"והותקנותיו, חוק זכויות החולה,  1981-טיות, התשמ"אהגנת הפר

 רלבנטי נוסף.

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

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .21

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות  .13.1
בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף 

מסכום ההצעה, המוכפל באומדן  11% -השווה ל(, בסך "ערבות הביצוע"להסכם זה )להלן: 
 121שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום  עה,הכמויות המפורט בטופס ההצ

 )מאה ועשרים( יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.

מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או  .13.2
הסתיים מתן השירות / אספקת המוצר/ים מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי 

תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות הביצוע או לדרוש  -פי ההסכם -יבויותיו עלמילוי התחי
הארכה נוספת שלה לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות והזוכה סיים לפצות את 

 מכבי כאמור, תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות הביצוע.

אית לממש את פי ההסכם, תהא מכבי רש-בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על .13.3
ערבות הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, 

 לבוררות, למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב לחדש  .13.4
בות הביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, את ערבות הביצוע או להשלים את סכום ער

)שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי מימשה את ערבות הביצוע או כל  7תוך 
 סכום מתוכה.
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פי -אין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על .13.5
 ההסכם.

 פי כל דין.-בידי מכבי לפי ההסכם או על האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה .13.6

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

 

 הפרת הסכם .21

 
 פי כל דין או ההסכם.-מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית, על .14.1

 
הוחל בהליכים נגד הזוכה  או מי  בנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם .14.2

מטעמו שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או חיסול עסקים באופן אחר, והליכים 
 יום. 31אלו לא בוטלו תוך 

 

 –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  .14.3

 לבטל את ההסכם לאלתר; או .14.3.1

ה לתקן את ההפרה ו/או לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכ .14.3.2
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא אחר  3ההתחייבות תוך 

הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי 
 הקיום כאמור. -איצאה מההפרה האמורה ו/או כתו

 

לעיל, ישלם הזוכה למכבי פיצויים  17.3ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  .14.4
, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי ש"ח_______________מוסכמים בסך 

כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין 
אחרים ו/או  באמור בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה

 נוספים על פי כל דין.

 
לעיל ו/או הפר הזוכה את ההסכם הפרה  18.3.2לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  .14.5

שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את 
ההתחייבות, כפי ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או 

שנדרש על ידי מכבי, לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל 
ידי מתן הודעה על כך בכתב, והזוכה יהא -קיומו, וזאת על-את ההסכם מחמת הפרתו או אי

וזאת בגין הנזקים  ש"ח _______________ חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך
ו שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי שנגרמו ו/א

להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד 
 או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

 
של הנזק אשר  הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה .14.6

עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה 
 יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

 

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד  .14.7
 שתקבע מכבי בהודעה.

 

 תקופת ההתקשרות וסיום ההסכם .20

, שתחילתה ביום שנתייםתהא לתקופה של  הציוד ההתקשרות עם הזוכה לגבי רכישת 15.1

 "(. תקופת ההתקשרות" ו/או "תקופת ההסכם_____ )להלן: "___________
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כל  שנתייםתקופות נוספות בנות  2-למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב 15.2
( מיטיבים בתיאום עם הזוכה,  והכל תוך שמירה על כל יתר 2( זהים; או )1אחת, בתנאים )

 (."תקופות האופציה"הוראות ותנאי ההסכם )להלן: 

ולו כה, זסכם ההביא לת, עכל בשאית, רהא תכבי מלעיל,  35.4 -ו 35.3 ל אף האמור בסעיפים ע 15.3
היא, שיבה סמכל ובלעדי העתה דיקול שפי -לעסוימים, לסיומו, משירותים/מוצרים ליחס בו א
 ראש.מום ישמונים( ו)מאה  181פחות לכתב בזוכה לך כל עהודיעה שבלבד ו
קשר בכבי מלפי כביעה ת/או ורישה ד/או וילה ע/או וענה טל כזוכה להא תא לאמור, כמקרה ב
 הסכם.היום סם ע

לסיים ת רשאי, תהא מכבי המנויים להלן מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים 15.4
תהא שלזוכה , וזאת מבלי זוכהבאופן מידי באמצעות הודעה בכתב לההתקשרות עם הזוכה 

 :בקשר לכךכלשהי  טענה ו/או דרישה

 ;הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זההזוכה אם  15.4.1

 ו/או צוו פירוק ניתן כנגדו צו/או אם בקשת פירוק  ל ידוו/או ע הזוכהנגד כאם הוגשה  15.4.2
, , לרבות כונס נכסים זמניהזוכהלהקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי 

 ; ימים 61לא בוטלו בתוך  כאמורוהליכים 

אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא נכונה  15.4.3
 או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל  אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל 15.5
פי -, לרבות סיומו המידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1971-הפרת הסכם(, התשל"א

 פי דין. -הוראות ההסכם או על

בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, מתחייב הזוכה להעביר לרשות  15.6
 ע שהגיע לידיו עקב השירותים שסיפק במסגרת הסכם זה. מכבי ו/או למחוק את המיד

 

 איסור הסבת ההסכם .26
פי ההסכם או -הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על 16.1

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

להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד  16.2
 וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. 16.3

פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על 16.4
עניין" בו -בי הינה "בעלגוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או שמכ

ובלבד שזכויות הזוכה על פי הסכם  1968 –עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -כהגדרתו של "בעל
 זה לא תיפגענה.

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. 16.5

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

 ההסכם.

 

  עדר בלעדיותה .17
שירות אינה הספק את לידי מכבי -נה לו עליתזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שנה

שירות דומה ו/או מקביל עבור  םיימיקעילים ומפישנם זוכים נוספים במכרז המוכי  הרשאה בלעדית,
  מכבי.
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 זכות קיזוז .21
 שהזוכה, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  18.1

 לזוכהעשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע 
 ממכבי.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם 18.2
 אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומיםלאחריו, טעויות, 

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

 ויתור בכתב .29
 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. 19.1

רה מסוים לא תשמש הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במק 19.2
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר כויתור על  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסוים בזכויותיו על 19.3
 זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 

 סמכות שיפוט .4/
בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו/או  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

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

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .2/
 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

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

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 
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 נספח להסכם  

 יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה
 

 תאריך:_____________
 לכבוד

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

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

 

"(  הספק)להלן: "הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 
בהסכם עם  בקשרוכן כל השירותים הנלווים בקשר עם מתן שירותי _______________________ לרבות 

"( וזאת לתקופה המתחילה ביום ההסכם" -" והשירותים)להלן בהתאמה: " ספקשנערך ביניכם לבין ה
 "(.תקופת הביטוח)להלן: "ת ביום _______ _______ ומסתיימ

 
כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין  ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .1

, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק 1981 -)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
₪  6,111,111  נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של

במקרה  עובדיה ומנהליביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי הלתקופת ₪  21,111,111 ה"כ לאירוע ובס
 .ספקמי מעובדי ה קבע כי נושאים בחובות מעביד כלפיוי

 __________________פוליסה מספר 

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

לאירוע ₪   6,111,111 ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של
את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או  שפותל הפוליסה תורחבביטוח. הובסה"כ לתקופת 

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

 .פקבפיקוח או בשליטת הס

 __________________פוליסה מספר 

מכל סוג   לטובין של מכביפתאומי ובלתי צפוי ביטוח לרכוש לכיסוי אובדן או נזק  - ביטוח סחורה בהעברה .3
עבורו  מרגע קבלתם ע"י הספק ו/או ע"י מי מטעמו ו/אוחזקתו של הספק ו/או מי מטעמו בהנמצא שהוא, 

בעת  אליו מועבר הרכוש בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים לרבות,ועד מסירתם ביעד הסופי 
. הכיסוי מורחב אחסנה או חניית ביניים, חניית לילה, טעינה, פריקה והובלה בכל אמצעי מכני ובכל כלי רכב

 הביטוח כאמור כולל תנאי מפורש על פיו אנו .שוויו עד לסכום הבטוחוכולל כיסוי מפני גניבה ופריצה במלוא 
מוותרים על כל זכות תחלוף כלפי מכבי ו/או כל הבאים מטעמה ובלבד שהאמור בדבר הויתור על זכות 

 התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. 

 __________________פוליסה מספר 

,  בקשר עם גררוש, לרבות נזק כיסוי אחריותו של הספק עפ"י דין בגין נזק גוף ו/או רכ  -ביטוח חבות מוצר .4
"( בגבול המוצריםו/או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י הספק ו/או הבאים מטעמו )להלן:"

הפוליסה מורחבת לכסות גם נזק הנובע טוח. הבילתביעה ובסה"כ לתקופת   _  4,111,111₪_של אחריות 
למקרים בהם  –)ככל שרלוונטי ישירות מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה 

הביטוח כאמור מורחב לשפות את   .מתבצעת בעיקר עבודה כגון הרכבה, התקנה ולא רק אספקת מוצרים(
נזקים שנגרמו לאחריות אשר תוטל עליהם בקשר  מכבי בשל אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או בשל

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 

ההסכם, אך לא נדון, גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם תחילת פעילות הספק בקשר עם השירותים שב
___________. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסה לפני 

ו פג תוקף הביטוח בחברתנו בחודשים נוספים מהמועד  6תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 
ביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא וכל אירוע שיארע בתקופת ה

הגדרת המוצרים על פי הפוליסה מורחבת לכלול ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. 
 זוקה, ועדכוני תוכנה )לפי העניין.גם: הדרכה, תמיכה מקצועית, שירותי תח

למקרה ולתקופת   ₪ 111,111( בגבול אחריות של recallלהשבת מוצרים )הביטוח מורחב לכלול כיסוי 
 הבטוח. 

 __________________פוליסה מספר 



 

 
39 

בבעלותו ו/או  ומלאי  מתקנים ציוד מבנים,ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" לביטוח   -ביטוח רכוש .5
ו/או שהובאו על ידו ו/או עבורו ו/או לשימושו בחצרי מכבי בערך כינון מלא כנגד  הספקבאחריותו של 

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

 .שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

 __________________פוליסה מספר 

 כללי
לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות  ספקה .6

 לעיל. 

ו/או מי  מכביהנערך ע"י  בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח .7
 .הו/או מי מטעמ מכביוכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי  המטעמ

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח ישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .8
 יום מראש. 31הודעה על כך בדואר רשום  מכבימבלי שניתנה ל

לא יהיו נחותים מהנוסח )למעט בטוח אחריות מקצועית( , ספקבזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות המוסכם  .9
 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו "ביט"הידוע כ

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

         

 

         

 

 בכבוד רב

 

 _____חברה לביטוח בע"מ________________

 

 ________________________על ידי ______

 )שם החותם ותפקידו(
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 נספח להסכם

 לשימוש הזוכה בלבדערבות ביצוע 

 

 אוטונומיתנוסח כללי של ערבות בנקאית 

 

 לכבוד

 227/99מס' מאנית ומכבי שירותי בריאות אגודה עות

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

כשהוא צמוד  ,(""סכום הערבות :)להלן ₪ __________הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

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

 .וכיסאות משרדייםריהוט לאספקת  124/2114מספר פומבי רגיל מכרז 

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

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

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

(, כי המדד החדש ""המדד החדשאם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן: 

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

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

 (."סכום הערבות המוגדל"

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

 

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

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

 שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.

 

  ועד בכלל . _________וקפה עד ליום  ערבות זו תישאר בת

 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  

 בכבוד רב,

 

 שם הבנק:__________

 שם הסניף:__________



 ג'נספח 

 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 
  וכיסאות משרדייםאספקת ריהוט  2/12/421מכרז להנדון: טופס הצעה 

 
 

 התאגיד המציע: ________________________________

 

 __________________________________________________________________ הציוד המוצע:

 

 הערות: _________________________________________________________________________

 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .2

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

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

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

 .במכרז הנדרשים המפרט ובתנאי התנאים המוקדמים  בכל עומדים אנו כי, מצהירים אנו 2.2
 

חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו  1.2
בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על הסכם 

 ההתקשרות המצורף כלשונו.

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

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

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

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

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

  סכם.הה

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

 במכרז.

 

 לא כולל מע"מ.  , ש"ח המחירים בהצעה נקובים ב 1.7
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 : הצעתנו להלן ./
 

 . מדיה מגנטיתב Excel,טפסי ההצעה מצורפים כקובץ 
 

 אופן ההגשה:
 1נספח ג'– א. במדיה מגנטית

אשר  – חתומים על ידי המציע בחתימה + חותמת -מהמדיה המגנטית  של כל טפסי ההצעה מודפספלט ב. 
 הצעה הקובעת במכרז.יחשבו כ

 
 .תפסלכל הפריטים בטופס ההצעה. הצעה בה יחסר מחיר עבור פריט כלשהו,  עבוריש להגיש הצעה 

 : רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .1

 שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך  X-נא וודא וסמן ב

 אישור התאגדות 

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

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3תאריך של עד 

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

 4.1.4, 4.1.3: מנהלהבסעיפי ה, כמפורט אישור רואה חשבון על היקף פעילות כספית. 

 תמונותיהם.פרטי הציוד המוצע כולל של אותה, המכיל תיאור פרוספקט צבעוני באיכות נ 

  כולל מדיה מגנטית ופלט מודפס וחתום. – 1נספח ג' ונספח ג' –טופס הצעה 

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

  נספח ה' למכרז. –ערבות בנקאית 

  נספח ו' למסמכי המכרז. -תצהיר עשוי בפני עורך דין 

  4.1.6כמפורט בסעיף המנהלה  – קבלן משנה אם יש –הסכם התקשרות עם קבלן משנה. 

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי 

 

 
 _________________:____חתימה  ____:________________המלא השם

 
 

 : ____________________חותמת  : ________________________תפקיד
 
 
 



 ד'נספח 

 טופס פרטי המציע

  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 
 

  פרטי המציע .2
 

 שם
 
 

 : מס' עוסק מורשה

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 טלפון נייח:
 
 

 טלפון נייד:
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  

2.  

 

 
 

 תיאור כללי של המציע  ./
 

 

 

 

 

 
 

 כוח אדם .1
 
 

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
 
 

  :לכל סוג ציוד צוותים 2לפחות  -ב. מספר אנשי שירות המועסקים על ידי המציע
 
 
 
 
 
 

 ניסיון קודם   .4
 

 :המוצע  לציודותיקונים מספר שנות ניסיון של המציע במכירה ובמתן שירותי אחזקה 
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ציוד  להם אנו מספקים2לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו 1של  לפחות להלן פירוט  .5
  באופן סדיר 421-2/42/בשנים  המוצע על ידינו במכרז זה

 לפרק המנהלה 1.1.2לפחות לקוח אחד על פי סעיף 
 

 :הלקוחשם 
 

 איש הקשר:שם 
 

 תפקידו:
 

 :נייח ונייד טלפון
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 :נייח ונייד טלפון
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 :נייח ונייד טלפון
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 :נייח ונייד טלפון
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
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 אנו עובדיםשל  קבלני המשנה אתם  הלן פירוטל .6

 
 (התקשרותההסכם מלהשלים הפרטים ולצרף העתק  –קבלן משנה  אם ישסעיף לשימוש רק ) 

 
 :קבלן המשנהשם 

 
 

 :ותפקידו שם האיש הקשר
 
 

 נייח: טלפון
 
 

 טלפון נייד:
 

 :העבודות שמבצע עבור המציעתיאור 
 
 
 

 
 :היותו קבלן משנה עבור המציעתקופת 

 
 
 
 

 :קבלן המשנהשם 
 
 

 :ותפקידו שם האיש הקשר
 
 

 :נייח טלפון
 
 

 טלפון נייד:
 

 :המציעהעבודות שמבצע עבור תיאור 
 
 
 

 
 :היותו קבלן משנה עבור המציעתקופת 

 
 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 

 

 : ________________________  חותמת  :____________________ חתימת המציע        

 
 ______________________תאריך: 

 
 

 



 ה'נספח 

 מן הנוסח המפורטאין לסטות 
 

 הגשה כתב ערבות
 

 לכבוד 
 מכבי שירותי בריאות

 27רחוב המרד 
 תל אביב

 
               כתב ערבות מספר __________  הנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד "המבקש"לבקשת _________________________ )להלן: 

ריהוט לאספקת   124/2114מספר מכרז פומבי רגיל  אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם₪,  51,111לסך של 

 .וכיסאות משרדיים

 

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

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

 

 ועד בכלל. 22.12.2114ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

 
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
 
 
 

 _______________ _____________________ ______________________ 
 כתובת הבנק  שם הבנק מספר הסניף 

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 
 
 

  _____________  ___________________ __________________________ 
  חתימה וחותמת שם מלא תאריך 

 
 



 ו'נספח 

 ת  צ  ה  י  ר
 
 

 את האמת לאמרלאחר שהוזהרתי כי עלי  _________________ת.ז.  _____________________ אני הח"מ

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: וכי אהיה צפוי לעונשים

 
מכרז פומבי רגיל  ("הספק")להלן:  ___________________תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת 

 .משרדיים וכיסאותלאספקת ריהוט   124/2114מספר 

 
 .ובשמומוסמך ליתן תצהיר זה  אצל הספקהנני משמש בתפקיד _________________  .1

ת אספקשקדמו לפרסום המכרז ב (2111-2113האחרונות ) בעל ניסיון מוכח במשך שלוש השניםהספק  .2

בהתאם לסוג הציוד המוצע על או אספקת כיסאות משרדיים, בפריסה ארצית,  / ופריטי ריהוט משרדי 

 : ____________________________________ .ידו

במשך לפחות שנה אחת טרם פרסום מכרז הוא קשור בהסכם יכול להיעזר בקבלני משנה, עימם  הספק .3

 הסכם התקשרות עמו. מצורף בזהנעזר בקבלן משנה,  והספקבמידה  .זה

, בעצמו ו/או יו"ש ואילת רמת הגולן, בעל יכולת שינוע והתקנות בפריסה ארצית, לרבותהספק  .4

 .בפרק המנהלה 4.1.6באמצעות קבלן משנה, כאמור בסעיף 

לפחות מכונת  עמו הוא קשור בהסכם, עומדת לרשותו, או לרשות קבלן משנה  - ריהוטספק המציע  .5

CNC 2-צוותי עבודה ו  2, מכשיר להדבקת לוחות )פרס(, חדר צבע, להדבקת קנטים מכונה אחת, אחת 

 רכבי שרות. 

 רכבי שרות. 2-צוותי עבודה ו 2עומדים לרשותו   –ספק המציע כיסאות  .6

  , זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.זה שמימצהיר כי הנני  .7

 

        ______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 

 

 אישור

 

______________,עו"ד, במשרדי ברחוב ___הופיע בפני ___ ____________הנני מאשר בזה, כי ביום 

זהות מספר  ידי תעודת עצמו על _____________, שזיהה___________________, מר ______________

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

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

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                                                     



 ז'נספח 

 

 מבנה טופס להצגת  שאלות

 מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

 מנהלה
  1     

2     

3     

4     

 מפרט
  1     

2     

3     

4     

 הסכם
  1     

2     

3     

אישור עריכת 
 ביטוחים

 1     

2     

3     

 טופס הצעה
 1     

2     

3     

4      

 ערבות
  1     

2     

 תצהיר
  1     

2     

3     

4      
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 נספח ח'

 אמות מידה

 

  ריהוט .2

 
 

 כיסאות ./

 

התרשמות מהנגרייה העומדת לרשות המציע :סדר וניקיון , אריזה ואחסון 

12המוצרים הגמורים לפני שליחתם ללקוח

9יכולת נפח אחסון - נקודה לכל 500 מ"ר שמעל לדרישות המפרט

15התרשמות ממוצרי הספק

70%36

10תהליכי בקרת איכות שהספק מקיים

4קיום תקן ISO רלוונטי

14

כמות צוותי הרכבת ריהוט העומד לרשות הספק מעבר לתנאי הסף )כל 

5צוות נוסף = 1 נק'(

גודל צי רכב העומד לרשות הספק מעבר לתנאי הסף )כל רכב נוסף = 1 

5נק'(

5יכולות  מערכות מחשוב לשרטוט ואיפיון יעיל של המוצרים

15

7עמידה בלוחות זמנים

7איכות המוצרים ועמידותם לאורך זמן

7איכות ההתקנות

7גמישות ומענה לצרכים מיוחדים

7שירותיות

70%35

100סה"כ כללי

סה"כ שביעות רצון

מערך איכות

סה"כ התרשמות כללית

סה"כ מערך איכות

שביעות רצון לקוחות 

)מכבי ו/או מחווי דעה 

חיצוניים(

יכולות שירות הספק 

סה"כ שירות הספק

התרשמות  ממתקני 

הספק ומוצריו

פירוט מדדיםקטגוריה
שקלול ב-

%

ציון לספק 

מ 0 עד 5

ציון 

איכות 

מזערי

70%10נוחות הישיבה 

10עיצוב

10יציבות וחוזק מבנה הכסא 

5מגוון דגמים המוצעים לכל כיסא מעבר לדרישות המפרט )כל דגם נוסף = 1 נק'(

5מגוון צבעי שלדות הכסא ללא תוספת תשלום)כל צבע נוסף = 1 נק'(

10התרשמות כללית

70%50

כמות צוותים העומד לרשות הספק מעבר לתנאי הסף )כל צוות נוסף = 1 נק'. 5 

5צוותים נוספים ומעלה - 5 נקודות(

גודל צי רכב העומד לרשות הספק מעבר לתנאי הסף )כל רכב נוסף = 1 נק'. 5 

5רכבים נוספים ומעלה - 5 נקודות(

10

5תהליכי בקרת איכות שהספק מקיים

ISO 5עמידה בתקן

10

10עמידה בלוחות זמנים

10איכות המוצרים ועמידותם לאורך זמן

5גמישות ומענה לצרכים מיוחדים

5שירותיות

70%30

100

איכות המוצר

יכולות 

לוגיסטיות

מערך איכות

סה"כ איכות המוצר

סה"כ יכולות לוגיסטיות

פירוט מדדיםקטגוריה
ציון איכות 

מזערי 

סה"כ שביעות רצון

משקל ב-%
ציון לספק 

מ 0 עד 5

סה"כ מערך איכות

שביעות רצון 

לקוחות )מכבי 

ו/או מחווי דעה 

חיצוניים(


