
 6

1024נובמבר

 מחוז צפוןלעובדי טיול  –ה לאירוע רווחה בקשה להצע

     כללי .1

טיוללעובדי-לאירוערווחהלקבלהצעות"מכבי"(מעונינת-כבישירותיבריאות)להלןמ 2.2

 טבבקשה.,כמפורמחוזצפון

'(ב'ונספחנספחאוטופספרטיהמציע)אתההצעותישלמלאעלגביטופסההצעה 2.1

  gonen_mich@mac.org.ilמייל:,במיכלגונןולשלוחאלפיםהמצור

 1112211024-לאיאוחרממועדהגשתההצעות: 2.1

 .מכביאינהמתחייבתלקבלאתההצעההזולהביותר,חלקמההצעהאוכלהצעהשהיא 2.4

 פרדמהסכםההתקשרותשייחתם.נמסמכיהבקשהוהצעתהספקיהווחלקבלתי 2.1

  המפרט המבוקש .2

 כללי: 2.1

 .ילויבוש1הנאה1בלמטרתגימחוזצפוןלעובדיהאירועהמוצעמיועד 1.2.2

 מדדיםלבחינתההצעותיכללוביןהיתר: 1.2.1

 .עלותהאירוע 1.2.1

 :מדדיםאיכותייים 1.2.4

 תכנים: 1.2.4.2

 מגווןועושר 1.2.4.2.2

 יצירתיותוחדשנות 1.2.4.2.1

 איכותהמתקניםההסעיםוספקיהמשנה 1.2.4.2.1

 הספק: 1.2.4.1

מידתניסיוןבהפקתארועים1טיוליםלארגונים 1.2.4.1.2

 גדולים.

 שביעותרצוןמכביו1אומחווידעה. 1.2.4.1.1

 התרשמותכלליתמההצעהוהמציע. 1.2.4.1.1

http://newkmportal/Organization/Marketing/DocLib/לוגו%20מכבי%20החדש.jpg
http://newkmportal/Organization/Marketing/DocLib/לוגו%20מכבי%20החדש.jpg


 :דרישות מקדימות 1.1

1הפקתאירועיםשניםבתחום1הספקהמציעיהיהבעלניסיוןשל 1.1.2

 טיולים.

אירועיםו1אוטיולים20שללפחותמוצלחספקהמציעניסיוןל 1.1.1

 עובדים(במהלךהשנתייםהאחרונות2000לארגוניםגדולים)מעל

:אומדן כמויות 1.1

.משתתפיםמטעםמכבישירותיבריאותהמחוזעובדי600-כ 1.1.2

.המשתתפיםמשניםעברוהאומדןהינוהערכהבלבדומבוססעלכמות 1.1.1
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 אירועעובדיםבלבד: 1.4.2

כולללינה)משעותהצהריםועדשעותתכניתלטיולדויומי: 1.4.2.2

הערבהמוקמותשלהיוםלמחרת(,בערבאירועגיבושהכולל

-,ישלהציעאירועבשנימחזורים,כ1מופעארוחתערבומסיבה

 אישלמחזור110

לאכולללינה)משעותהבוקרועדתכניתלטיוליוםחדיומי: 1.4.2.1

,1מופעומסיבהאחה"צשעותהערבשלאותויום(הכוללאירוע

 איש200-ישלהציעמחזוראחד,כ

,דויומיבכלמחזורשתתפיםמ110-:ככוללמספרמשתתפים 1.4.2.1

 )הערכהלפיאירועיםקודמים(איש600-כסה"כ

-2ומי:מחזורלטיולדוי.1/11:טיולחדיומי:לטיולמועד 1.4.2.4

 ,9-2016-1,מחזור1-116

אואזוריםהמלחאואזורצפוןהארץאפשרויות:יעדהטיול 1.4.2.1

יש רצון לקיים את כלל הפעילות באחד )מצפהרמון

 (המלונות/בתי הארחה באזור

יוםישלכלולבהצעהאתכלהמרכיבים:היסעים,אבטחה,תכנית 1.4.2.6

טיולחים1מע"רים,כים,מאבט,ארוחות,מדריותכניתלאירועערב

וכלמרכיברלוונטיאחרבמידהוישכניסותלאתריםרגליבטבע,

 לתמחור

 המסגרת התקציבית: 2.2

לאדם,כוללמע"מ.₪400תקציבשל–טיולחדיומי 1.1.2



 לאדם,כוללמע"מ.₪10/תקציבשל–טיולדויומו 1.1.1

 :תמורהה .3

 המחיריםבש"חואינםכולליםמע"מ. 1.2

 .להעבירבקובץאקסלמודולריוברוראתההצעותיש 1.1
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 .חשבוניתתוצאלאחרכלמחזורפעילותמיוםהוצאתהחשבונית66שוטף+-תנאיתשלום 1.4

 ימים.90-תוקףההצעה 1.1





תאריך:________

הסכם





שר מכבי ____________בין לבין מכבי להלן בריאות, __________ותי )ח.פ. "(הספק"להלן

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






 ההסכם תקופת .1

_________יעמודבתוקףהחלמיוםלקיוםאירוערווחהזההסכםה ]להלן:._________ועד

[."תקופת ההסכם"



 תמורה .2

 האירועכמוזכרבסעיף ותוכן לעילהמבוצע2אופי החברהלמכבי ידי כמפורטוומחיריעל יהיו

.הספקלקייםבאמצעותהיאמעוניינתואותתמהילהאירועובהתאםלהודעתמכביעל'בבנספח

 

 תנאי תשלום .3

יום.66תמורהתשולםכנגדחשבוניתמסבתנאיתשלוםשלשוטף+ה 1.2

הספקיצי 1.1 מכבי בפני חוקעסקאותגופיםג )אכיפתניהולחשבונות(םציבורייאישורעפ"י

2996–תשל"ו וחוק הכנסה מס פקודת עפ"י חשבונות פנקסי ניהול על אומע"מהמעיד

 כי על זה, מניהול הכנסותיהואפטור על השומה לפקיד לדווח עלונוהג לדווח נוהג וכן

 .בהתאםלחוקלמע"מועסקאותי



 עסקי הספקמו .4

מכביייחשבולכללקיוםהאירועהספקמצהירבזה,כיכלהאנשיםשיועסקועלידולצורך   4.2

בעקיפין, או במישרין שלוחיהשלמכבי, כעובדיהאו ולאיחשבו שלוחיו או צורךכעובדיו

תביעותיהם,עלחשבונוהואבלבד,ועליותחולהאחריותלגביבאופןבלעדיויועסקועלידו

 ובעותמיחסיועימם.הנ

 נזקאו,גופני נזק,מוות מטעמובגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה 4.1

בעתשאירע מנזק או מתאונה כתוצאה,בעקיפין ובין במישרין בין,להם שייגרםלרכוש

 אספקתהמוצריםו1אומתןשרותלמכבי.

,בגיןמכבימתחייבלפצותו1אולשפותאתספקה 4.1 יקבעאםכלנזקו1אוהוצאהשיגרמולה,

 עלידירשותמוסמכת,כיהמצבהמשפטיו1אוהעובדתישוניםמהמוצהרבהוראותפרקזה.







 



 אנשי קשר .2

 עםהספק.להיותאישהקשרהישירמיכלגונןמכביממנהבזאתאת 1.2

 .מכביעםלהיותאישהקשרהישיר____________הספקממנהבזאתאת 1.1

 

 ת הסכםהסב .6

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

 הנובעותממנו,אלאבכפוףלאישורמראשובכתבשלמכבי.

 

 אחריות וביטוח .7

מבלילגרועמןהאמורבהסכםזההספקיהאאחראילכלנזקו1אואובדןו1אופגיעהו1או 9.2

תנזקתוצאתימכלסוגוללאיוצאמןהכלל,שיגרמולמזמיןהפסד,לגוףו1אולרכוש,לרבו

ו1אולעובדיוו1אוללקוחותיוו1אולמימטעמוו1אולצדשלישיכלשהועקבו1אובקשרעם

ו1או "המוצרים"( או )להלן:"השירותים" ___________________ שירותי מתן

 במסגרתם,כמפורטומוגדרבהסכםזה.

ולשפותאתהמזמין,מידעםדרישתוהראשונה,בגיןכלנזקו1אוהספקמתחייבלפצותו1א 9.1

לרבותהוצאותושכ"טעו"ד למזמין, תשלוםשייגרמו הפסדו1או ו1או אובדן הוצאהו1או

ההסכם פי על באחריותהספק, שהינו כתוצאהמאירוע, המזמין, נגד תביעהשתוגש בגין

המזמיןעלפיהסכםזהו1אועלפיכלדיןלכלו1אועלפיכלדין,והכלמבלילגרועמזכויות

תרופהו1אוסעדאחריםובלבדשניתנהלספקהזדמנותלהתגונןבפניכלדרישהו1אוהוצאה

 ו1אותביעהכאמור.

מבלילגרועמאחריותומהתחייבותהספקעלפיהסכםזהו1אועלפיכלדין,ממועדתחילת 9.1

,לפיהמוקדם,מתחייבהספקלערוךולקייםעלהסכםזהאוממועדתחילתמתןהשירותים

חשבונובחברתביטוחמורשיתכחוקלעריכתביטוחיםבישראל,אתהביטוחיםהמפורטים

ומהווהחלקבלתינפרדהימנו)להלןלהסכם'גכנספח ב"אישורעריכתביטוחים"המסומן

ע ההתקשרות תקופת כל למשך וזאת "הביטוחים"(, ו1או הספק" ההסכם,"ביטוחי פי ל

לרבותכלהארכהשלו,ולענייןביטוחאחריותמקצועיתלמשךכלתקופהנוספתלאחרתום

תקופתההתקשרותועדלתוםתקופתההתיישנות,אךלאפחותמשלוששניםמתוםתקופת

 ההתקשרות.

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

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

לאיאוחרמ 9.4 יום24-ללאצורךבכלדרישהמצדהמזמיןמתחייבהספקלהמציאלמזמין,

לפנימועדתחילתמתןהשירותיםעלפיהסכםזהאישורבדברעריכתביטוחיהספקכאמור

הספקלעילבהתאםלנוסח"אישורעריכתביט המבטח. ידי על כשהואחתוםכדין וחים",

מצהיר,כיידועלו,כיהמצאתאישורעריכתהביטוחיםכשהואחתוםכדיןעלידיהמבטח

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

 מהתחייבויותיושלהספקעלפיהסכםזהו1אועלפיכלדין.

 



לעילתחשב7.4ידיהספקכנדרשבסעיף-כיאיהמצאתאישורעריכתביטוחיםעלמובהר, 9.1

הפרהיסודיתשלהסכםזה,ותזכהאתהמזמין,ביןהיתר,בעיכובכלתשלוםהמגיעלספק

 לפיהסכםזה.

-לפיחוקהחוזים)תרופות(,התשל"אאיןבאמורלעילכדילגרועמכלזכותהעומדתלמזמין

.2990

לרבותאי 9.6 קיוםבתוםלבהחובותהמוטלותעלהספק, אי לפיו סעיף הספקיכללו ביטוחי

מתןהודעהו1אואיהגשתתביעהו1אוהפרהשלתנאימתנאיהפוליסותלאיפגעובזכויותיו

 שלהמזמיןלקבלתשיפוי.

מש 9.9 קבלני עם בהתקשרותו כי מתחייב השירותיםהספק עםמתן בקשר ו1או במסגרת נה

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

יתחייבולערוךולקייםאתהביטוחיםהמפורטיםבנספחזה,עלכלתנאיהםכמפורטבנספח

גדרזה,וזאתלמשךכלתקופתהתקשרותםעםהספקאולתקופהמאוחרתיותרעלפיהמו

הספקלכלולאתקבלני רשאי לחלופין, המשנהבשםהמבוטחבביטוחיםאשרבנספחזה.

 .התחייבלערוךכמפורטלעיל

מבלילגרועמןהאמורלעיל,מצהירהספק,כילאתהיהלוכלטענהו1אודרישהו1אותביעה /.9

שווהואפוטרכנגדהמזמיןו1אומימטעמובגיןכלנזקשארעלרכושוו1אוהנובעמנזקלרכו

פטורזהלאיחוללטובתמ ו1אומימטעמומכלאחריותלנזקכאמור. ישגרםאתהמזמין

לנזקבכוונתזדון.הספקמתחייבכיככלשערךביטוחרכוש)לרבותנזקתוצאתי(תכלולנה

שגרםנזק מי )אךלמעטכלפי מטעמו ומי המזמין הפוליסותויתורעלזכויותשיבובכלפי

 בכוונתזדון(והספקמתחייבלפעוללמיצויזכויותיועלפיהפוליסות.



 סודיות .8

שמורבסודיותאתההסכםולאלהעביראתההסכםו1אותוכנולכלצדהצדדיםמתחייביםל

שלישי.

התחייבותזאתתהאבתוקףגםלאחרסיומושלההסכםמכלסיבהשהיא.



 שונות .9

כמפורטב 9.2 כתובותהצדדיםהן המצורףבנספח להסכםזהלהסכםזה.' הודעהבקשר כל

הכתובת פי על למשנהו צד ידי על רשום בדואר כאילוכמפורטשתשלח תחשב לעיל,

בעת-ובמקרהבונמסרהבידימיםמיוםהמשלוח,1ידיהצדאליונשלחהתוךהתקבלהעל

 .המסירהבפועל

שהזוכה 9.1 כספי חיוב כל לקזז זכות תהיה למכבי, כי בזה, מסכימים להסכם הצדדים

 מהתקשרות או ההסכם נשוא ההתקשרות מתוך לה חב להיות סכוםאעשוי מכל חרת,

 שיגיעלזוכהממכבי.

והסכומים 9.1 ההתחייבויות הנושאים, הסכםזהממצהאתכל כי הצדדיםמצהיריםבזאת,

 לבין מכבי בין פתוחים להםכלהספקשהיו לאתהיה וכי חתימתההסכם, למועד עובר ,

 להסכםזה. הקודמת התקופה בגין נוסף דרישהלתשלום או שלטענה היתרה כי מוסכם



מכ בי החברה שבספרי יעבור שסופקו וטובין רותים למכבי ידה עדעל ובעקיפין במישרין

 ₪.0עומדתעל12.21.1022תאריך



 

 

 

_______________     _______________

הספק                  מכבישרותיבריאות

 

 שםמלאשלהחותם:

 
חותמת:

 

 

 

 

 





 

 'אנספח 



  :טופס ההצעה  . 1

 התאגידהמציע:__________________________________________2.2

כתובת:_______________________טלפון:_____________________2.1

:טבלתמחיריםליחידה2.1

 ישלהגישפירוטמודולריבקובץאקסלהכוללעלויותכלסעיףבתכנית.

 מסמכיםשישלצרףלהצעה:2.4

 .אישורתאגיד

 אישורבדברניהולספריםלפיחוקעסקאותגופיםציבוריים)אכיפתניהול

 .2996–ותשלוםחובותמס(,תשל"וחשבונות

 תניהשירותיםהרלוונטיםנו1רשימהמפורטתשלשמותהאתרים1מתקנים

 .לאירוע

 .רישוםבטבלהשלממליציםבארגוניםגדוליםכוללטלפונים 





 'בנספח 



 טופס פרטי המציע

 .המציענדרשלמלאאתכלהפרטיםלהלן,ולחתוםבסוףהטופס 

 .המציערשאילצרףכלחומרמשלים 




  פרטי המציע .1
 

שם

 

 מס'עוסקמורשה

(:מעמדמשפטי)צורתהתאגדות

 

 פועל1תמשנת:

כתובתמשרדיההנהלה:

 

 דואראלקטרוני:

טלפונים:

 

הרכבהבעלותבתאגיד:
.2
.1
1. 


 תיאור כללי של המציע  .2

 

 

 

 

 

 כוח אדם .3


א.מספרםהכוללשלהמועסקיםעלידיהמציע:

 

ב.מספראנשישירותטכניהמועסקיםעלידיהמציע:

 

ותהטכני,המועסקיםע"יהמציע,בתמיכהמקצועית:ג.שמותאנשיהשיר



____________________________________________________________


___________________________________________________________


                                                                                                                     
 



ניסיון קודם ולקוחות  .4


בהפקתאירועיםמספרשנותניסיוןשלהמציע
 

בחברות1ארגוניםעלידיהמציעבשנההאחרונהאירועיםשבוצעומספרכוללשל
ן:המפורטיםלהלהחברות1ארגוניםשמות


.____________________________1.___________________________2

.____________________________4.___________________________1

.____________________________6.__________________________1

 מבצעים אירוע/  בצענולקוחותינו הגדולים ביותר להם  פירוט להלן .2

 בשנה האחרונה 
 

שםהלקוח:
 

שםהאישהקשר:
 

תפקידו:
 

טלפון:
 

:האירועשהופקתיאור



שםהלקוח:
 

שםהאישהקשר:
 

תפקידו:
 

טלפון:
 

:האירועשהופקתיאור



שםהלקוח:
 

שםהאישהקשר:
 

תפקידו:
 

טלפון:
 

:האירועשהופקרתיאו

 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 : ________________________  חתימת המציע :____________________  חותמת        

 
 תאריך: ______________________



 אישור עריכת ביטוחי הספק -'גנספח 




תאריך:_____________

 לכבוד
ו1אוחברותבנותו1אוחברותקשורותו1ותאגידיםשלוביםמכבי שירותי בריאות

"(מכבי)להלןביחדולחוד:"
 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

הננומאשריםבזאתכיערכנואתהביטוחיםהמפורטיםלהלןעלשם___________________
ירותים"(בקשרעםמתןשירותי_________________________וכןכלהשהספק)להלן:"

-"והשירותיםהנלוויםכמפורטוכמוגדרבהסכםשנערךביניכםלביןהספק)להלןבהתאמה:"
"(וזאתלתקופההמתחילהביום_________ומסתיימתביום________)להלן:ההסכם"
"(.תקופת הביטוח"



ה-ביטוח חבות מעבידים .2 חבות פיספקביטוח על ומטעמו ידו על המועסקים עובדיו כלפי
,בגין29/0-פקודתהנזיקין)נוסחחדש(ו1אועלפיחוקהאחריותלמוצריםפגומים,התש"ם

ועקבביצוע לכלעובדכתוצאהמתאונהאומחלהתוךכדי נזקנפשי נזקגוףו1או מוותו1או
ביטוח.הביטוחיורחבהלאירועובסה"כלתקופת₪10,000,000השירותים,בגבולאחריותשל

מטעמהבמקרהוילשפותאת מי ו1או נושאיםבחובותמעבידכלפימכבי מעובדיקבעכי מי
 .ספקה



ביטוחחבותהספקעלפידין,בגיןפגיעהו1אואובדןו1אונזק-ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1
מי ו1או עובדיה ו1או לרבותמכבי כלשהו, גוף אדםו1או כל של לרכושו ו1או לגופו שייגרמו

מה,בקשרעםו1אובמסגרתמתןהשירותיםעלידיהספקו1אוהפועליםמטעמו,שפועלמטע
000,000,/בגבולאחריותשל  ובסה"כלתקופת₪ שםהמבוטחבפוליסההלאירוע ביטוח.

יורחבלכסותאתמכביבגיןאחריותהלמעשיו1אומחדליהספקו1אומימטעמווזאתבכפוף
בהביטוחכאילונערךבנפרדעבורכלאחדמיחידיהמבוטח.לסעיףאחריותצולבת,לפיוייחש

או רכושבאחריות בגין חריג כל ויבוטל שלישי, כרכושצד ייחשבו עובדיה ו1או רכושמכבי
 .בפיקוחאובשליטתהספק



המבטחאתחבותהספקבגיןמעשהו1אומחדלמקצועיו1אוהפרת -ביטוח אחריות מקצועית .1
עובדיוו1אוחובהמקצועיתו1אוטע ותשמקורהברשלנות,מחדלאוהשמטהשלהספקו1או

מנהליווכלהפועליםמטעמו,אשרארעתוךכדיו1אועקבמתןהשירותיםו1אובמהלכםו1או
ביטוח.הביטוחמורחבהלאירועובסה"כלתקופת₪000,000,/במסגרתםבגבולאחריותשל

מחדליהספקו1אומימטעמווזאתבכפוףלסעיףלשפותאתמכביבגיןאחריותהלמעשיו1או
 אחריותצולבת,לפיוייחשבהביטוחכאילונערךבנפרדעבורכלאחדמיחידיהמבוטח.

משנההמשמשים קבלני מאבטחיםו1או שםהמבוטחבפוליסהמורחבלכלולמדריכיםו1או
אתהספקלצורךו1אובמסגרתמתןהשרותים.

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

 בתוםלב. שלהמסמכותופגיעהבפרטיותשנעשו יורחבהביטוחלכסותאתאחריותו ספקכן
.בגיןאייושרעובדים

לפניחתימתההסכםמכבילספקאםניתנושירותיםכלשהםעלידיההננומאשריםבזאת,כי
יחולהביטוחלפיהפוליסההנ"ללמפרעממועדתחילתמתןהשירותיםכאמור,אףאםחלמועד

הפוליסה תחילת מועד לפני זה ____________ לפני לא אך בחברתנו, שהביטוח במקרה .
ב כי מוסכם כלשהי, יחודשמסיבה לא או ותביעותיבוטל נזקים גילוי תקופת פוליסותתחול

 למשך שיארע6מוארכת, אירוע וכל בחברתנו הביטוח תוקף פג בו נוספיםמהמועד חודשים
נושא לכל ייחשב המוארכת, הגילוי תקופת במהלך הודעה תימסר ושעליו הביטוח בתקופת

וענייןכאירועעליונמסרהההודעהבמהלךתקופתהביטוח.

 



 

 כללי 

הביטוחפקסה .4 בפוליסות הנקובות העצמיות וההשתתפויות הפרמיות לתשלום אחראי לבדו
 המפורטותלעיל.

מכביבביטוחיםהמפורטיםלעילמצויןבמפורשכיביטוחיםאלוקודמיםלכלביטוחהנערךע"י .1
הו1אומימטעמ ו1אומימכביוכיאנומוותריםעלכלדרישהו1אוטענהבדברשיתוףביטוחי

.הטעממ

מכלסיבהשהיאבמשךכלתקופתישונולרעהאנומאשריםכיהביטוחיםדלעיללאיבוטלוו1או .6
 יוםמראש.10הודעהעלכךבדואררשוםמכביהביטוחמבלישניתנהל

ה .9 פוליסות נוסחי כי במפורש, בזאת ספקמוסכם , מקצועית( אחריות בטוח יהיו)למעט לא
אוכלהדורתוהרלוונטיתלמועדעריכתהביטוחאוחידושובמ"ביט"נחותיםמהנוסחהידועכ
 נוסחאחרשיחליףאותם.



 


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


בכבודרב


___________חברהלביטוחבע"מ


עלידי____________________

(שםהחותםותפקידו)

 

______________תאריך:
 

 


