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 מנהלה

 כללי .1

לאתרי  לספק יםהמסוגל עד שני ספקיםעם  להתקשר( מעונינת "מכבי" כבי שירותי בריאות )להלןמ .1.1

 :לתכשירים הבאים שירותי שינוע מכבי בפריסה ארצית

  ;"(החדרתכשירים בטמפרטורת )להלן " מעלות צלזיוס( 15-25בטמפרטורת החדר )תכשירים   .1.1.1

 ."(תכשירים בקירור)להלן " מעלות צלזיוס( 2-8) תכשירים הדורשים קירור   .1.1.2

 ."(תכשירים" - ביחד )להלן

 בקירורתכשירים שינוע ו/או  בטמפרטורת החדרשינוע תכשירים הספק רשאי להגיש הצעה עבור 
לגבי  וזוכה אחד בטמפרטורת החדרתכשירים לגבי . יבחר בנפרד זוכה אחד ע"פ שיקול דעתו
 (.השינוע)יתכן זוכה אחד לשני סוגי  תכשירים בקירור

, בהתאם ליעדים ולכמויות תכשיריםשינוע  מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות הכוללות .1.2

 י המכרז.כהמוערכות במפרט נספח א' ובמסמ

. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם שלוש שנים  ההתקשרות הינה לתקופה של .1.3

 .( מיטיבים, בתיאום עם הספק2; או ) זהים (1) , בתנאיםשנה כל אחתתקופות נוספות בנות  לושבש

 ימים מהודעת הזכייה.  31הספק יהיה ערוך לספק שירות בתוך  .1.4

 .ככל שתוגשנה במכרז יותר מהצעה אחת, ייערך הליך תחרותי נוסף .1.5

  מכביאו כל הצעה שהיא. חלק מההצעה מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר,  .1.6

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

  יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם  הספקמכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין  .1.7

 , אם ירצו בכך. להלן

 

 הגדרות .2

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

 תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 115/2115פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר  מכרז – "המכרז"

 מסמך זה על נספחיו. - "מסמכי המכרז"

 התנאים המפורטים במסמכי המכרז. - "תנאי המכרז"

 למכרז. א' נספח –של המכרז  הטכני הפרוט–    "המפרט"

 .מכרזל ג'נספח  -ההצעה האמורה במבוא להסכם - ההצעה""

  פי שיקול -הכל עלבית בלב בע"מ, בע"מ,  מכבידנטמרכזים רפואיים בע"מ,  אסותא – "הגופים הנוספים"
 דעתם של הגופים. 

פריקתו והכנסתו עד לפתח  הובלתו, לרבות ,מכבימאתרי  דלכל אח תכשירים  שינוע ישירות - "השירות"
בהתאם להוראות נציג הלקוח, הכל כמפורט  ,משרדו של נציג הלקוח או במקום אחר באתר

 .ובהסכם זה למכרז נספח א' -במפרט הדרישות 

 . 1981 –תשמ"א ] נוסח חדש [, כהגדרתו בפקודת הרוקחים  –"תכשיר"
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 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד  מסמכיואת  זכאי לרכוש ,להשתתף במכרז המעוניין

בין השעות  ,ה'-בימים א' , מטעמהאו כל מי שימונה , גב' ענת מנדל, אצל 14אביב, קומה -בתל 27

  1,511  של בתמורה לתשלום סך 22.1.2015ועד ליום  12.1.2015מיום  , החלכל זאת .11:11-14:11

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

 בירורים ופניות .3.2

: גב' ענת מכבי נציגת מסמכיו אלניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או  .3.2.1
 ., כאמור לעילועדת המכרזים רכזת, מנדל

 Wordאך ורק בקובץ וזאת  ,12:11בשעה  29.1.15 עד ליום הגשת שאלות תתאפשר .3.2.2
 :אלקטרוני דוארבאמצעות , 'זכנספח בנוסח ובמבנה המצ"ב 

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

 תענינה.לא לעיל  3.2.2 פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף .3.2.3

 תישלחנהכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.2.4
 לרבות מספר טלפון. ,, וכן פרטי נציג הקשרהתשובות ממכבי

עד  דואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.5
 .5.2.15 ליום

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

  באמצעות באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד )ולא יש להגיש ההצעה את .3.3.1
כרז פומבי עם הליך תחרותי מ"מכרז  הדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק

, תל 27המכרזים, ברח' המרד  ועדת רכזת - ענת מנדללידי גב' "  115/2115מספר  נוסף 
 .) או למי שימונה כממלא מקומה במכבי ( 14אביב, קומה 

 להגשתהמועד האחרון . 11:11-14:11ה', בין השעות -תוגשנה בימים א'ההצעות   .3.3.2
לא . הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, 12:00בשעה  12.2.15 'ה יוםהוא  ההצעות

 !תתקבלנה

 לאחר  ,ג'כנספח ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .3.3.3
  מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה כלעם  חתימתה, והיא תוגש ביחד

 בטופס 3בסעיף , כמפורט להצעה המסמכים שיש לצרף כלהוא חלק מהם, וביחד עם 
 , וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.ההצעה

כפי  תמקוריהבכריכתם מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז  ,מען הסר ספקל .3.3.4
המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש,  מסמכי תכלול את כל היאנרכשו ממכבי, ש

 ואת החתימות כנדרש.וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים 

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

 ושעת קבלה.

הצעות השל  לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשהועדת המכרזים רשאית,  .3.3.6
/ תשלח לכל רוכשי  דעה על דחיית המועד כאמור תפורסםלתקופה נוספת, ובלבד שההו

 המכרז.

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.3.7
הצעה ואם דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש 

האמור  שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל , אם וככללהתקשר עם מכבי בהסכם
בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב 

 כך.

  

mailto:mahat_s@mac.org.il
mailto:mahat_s@mac.org.il


 
4 

 

  תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .4

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

 כחוק בישראל. מורשה תאגיד .4.1.1

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

באמצעות בעצמו ו/או  כמפורט במפרט תכשיריםלמכבי שירותי שינוע  מסוגל לספק .4.1.3
 קבלן משנה. 

  .מטעם משרד הבריאותתקף  בעל רישיון בית מסחר לתרופות .4.1.4

בטמפרטורת  ייעודיים להובלת תכשירים כלי רכברכבי הספק וקבלני המשנה יהיו  .4.1.5
)יציג דוחות  החדר ו/או כלי רכב ייעודיים להובלת תכשירים בקירור, לפי העניין

מכל  רכבכלי  לשנישל משרד הבריאות  126העומדים בנוהל מיפוי טמפ' כיול ו ,הכשרה
 (.להובלת התכשירים דגם המשמש

(, באספקת 2114-2112 )בשנים שניםשלוש לפחות סיון מוכח בישראל של יהינו בעל נ .4.1.6
 וכל הכרוך בכך. תכשיריםשירותי שינוע 

 . (והפצה נאותים וןסחתנאי א)  GDPמשרד הבריאות ותנאי עבודה עומד בנהלי       .4.1.7

ים  לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפ 2113-2112בשנים הכנסותיו  .4.1.8
מיליון  1.6 : מהשנים, לפחות, כלהלן, לכל אחת בדו"חות הכספיים השנתיים שלו יהיו 

למציע שינוע בקירור. ולמציע לשני ₪  751,111למציע שינוע בטמפרטורת החדר;  ₪
 ₪.מיליון  2.3 –התחומים יחדיו 

חת יהיו ת , כולל על ידי קבלני משנה,דרישות הסכם זהפי על  שיופעלו כלי הרכבכל  .4.1.9
 .פיקוח של קצין בטיחות בתעבורה

אחד מכלי הרכב המופעלים על ידו ,  סלולרי ו/או אלחוטי בכלבעל מערכת קשר  .4.1.11
 המאפשרת קשר שוטף עם הנהגים.

 251 לפחות בעל ניסיון מוכח בישראל במתן השירותים ללקוח אחד לפחות, עם הינו .4.1.11
 (.2112-2114רחבי הארץ, בשלוש השנים האחרונות )נקודות חלוקה ב

 –"ז התשכוק שירות עבודה בשעת חירום, "מפעל חיוני", לפי ח -ידי הרשויות כ-מוכר על .4.1.12
1967. 

התשלום  ן, ובכפוף לפירעורכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך .4.1.13
 בפועל.

 עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש. .4.1.14

 

באחד יעמוד  שלאבכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  ספקהעמידת  .4.2

 .הצעתו תפסל – התנאיםמ

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

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

רשיון או כל נייר אחר כאמור,  על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, יקבעישפרק זמן קצוב 

      יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

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

מכבי לבקש מהמציעים להאריך  א יסתיים, רשאיתלאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה ל

 ספקובמקרה זה יהיה כל  כל אחת,)ששים( יום  61של עד  לתקופות נוספותאת תוקף הצעותיהם 

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

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

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

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

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

לעיל, לא  5.3 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2 ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .5.4

 תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 אישור עריכת ביטוחים .6

"אישור ההתקשרות )להלן:  להסכם ב' אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח .6.1

 מהאישור עריכת ביטוחים חתושל  יוטהט ,. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו(עריכת ביטוחים"

 .על ידי חברת ביטוח

בסכומי הפוליסות או שינויים מהותיים  שינוייםהחתומה שתוגש  בטיוטא, כי לא יתקבלו יובהר .6.2

 תיפסל, הנדרשות מהפוליסות איזו של קיומה אי לרבות, זה מסוג שינויים של במקרהנוספים. 

 מהמציע לדרוש רשאית המכרזים ועדת תהא, כאמור במקרים, לעיל האמור למרות .המציע הצעת

 .במכרז הזוכה על ההכרזה שלב עד הביטוחים עריכת אישור את לתקן

 של הבלעדי דעתהיהיו נתונים לשיקול  ל"הנ הטיוטהגבי -עלשייעשו  מהותיים שאינם נוסח שינויי
 .כאמור ההכרזה למועדמכבי, שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד 

 לעיל. 3.2סעיף שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות  .6.3

, אישור ההתקשרות הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם .6.4

 חברת הביטוח. עריכת ביטוחים, חתום ומאושר על ידי

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .7

. מכבי או כל הצעה שהיא חלק מההצעהבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, כבי אינה מתחיימ .7.1

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

: מפורטים להלןה אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים .7.2

והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן  ,31% –ואיכות  ;71% – מחיר

 .ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות בחרישת

 : ציון האיכות .7.3

 ו'.כנספח ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב 

 ולהובלת תכשירים בקירור. בטמפרטורת החדר ציון האיכות ינתן בנפרד להובלת תכשירים

 :מחירה ציון .7.4

הכמויות  בהתאם לאומדן השירות לאספקת ספקהעל ידי סכימה של הצעת ייקבע המחיר  ציון

 . הבטופס ההצע

 ולהובלת תכשירים בקירור. בטמפרטורת החדר ציון המחיר ינתן בנפרד להובלת תכשירים

המציע,  את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של ועדת המכרזים תבחן .7.5

מוניטין של היצרן מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, 

, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות מך הנתונים שצרף להצעהס על ,ונסיון בארץ

לקוחותיו של המציע מהתקשרויות  וכן על סמך בדיקת המלצות ,שונות קודמות עם המציע
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כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה  פי-לעוכן  קודמות,

 להלן. 7.11מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף  

ברכיבים הכלולים בסעיפי  איכות מזערי בציוןשלא יעמוד  ספקהצעה של  תדחהועדת המכרזים  .7.6

ר נאספו במהלך בדיקת לעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשדהאיכות 

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

לעיל  4בתנאים המוקדמים שבסעיף שעמדו  אך ורק לגבי הצעות  יינתןיודגש כי הציון המשוקלל  .7.7

 .במפרט ההכרחיות ובדרישותבציון האיכות המזערי 

סיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא יהינו ספק עמו יש למכבי "נהמועמד לזכייה במכרז באם  .7.8

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

 .סיון גרוע" עם מציע זה ישלמכבי לא היה "נ

 סיון גרוע" פירושן: ילצורכי סעיף זה, המילים "נ

 ;השירותים  המוצרים ו/או אי שביעות רצון מאיכות .א

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה. .ב

פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול  מהמציערשאית לדרוש  ועדת המכרזים תהא .7.9

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

 שיקוליה.

שימונה יהא  הצוות .ספקיםוההא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות ועדת המכרזים ת .7.11

 לשירותרשאי, 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

 שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

מעלה  מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  .7.11

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

 וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני .7.12

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

 חודשים מיום תחילתו. )שלושה( 3 מכבי בתוך ייד-לעיבוטל  או

 הזוכה במכרז המציעהתחייבויות  .8

 )שבעה( 7מכרז, בתוך למסמכי ה ב'כנספח המצורף  ההתקשרותהסכם הזוכה במכרז יחתום על  .8.1
 מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. עבודה ימי

, ויתחייב נספח איכות להסכם אספקת שירותי שינוע תכשיריםבמסגרת ההסכם, יחתום הזוכה על 
 לעמוד בהוראות המפורטות בו.

 תיבדק במהלך תקופת הניסיון. -העמידה בדרישות אבטחת מידע במערכת   .8.2

יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת ביטוחים  לפחותהזוכה מתחייב להמציא למכבי,  .8.8
 .חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח

כמופיע  ההתקשרותהסכם ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח 
 .בנספח ב' למכרז

 מהסכם ההתקשרות שייחתם.המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד  מסמכי .8.4

ערבות בנקאית אוטונומית  מכבי, ימסור המציע הזוכה להסכם ההתקשרותבמעמד החתימה על  .8.5
 המצ"ב.נוסח ה פי-עלביצוע התחייבויותיו ל

צע במהלכה יהיה על הספק הזוכה לבתקופת נסיון, יהוו להסכם  שלושת החודשים הראשונים .8.6
ככל שהספק הזוכה לא יעמוד בתנאי זה, תהא מכבי  .מהיקף הפעילות 25%-בכ נוע תכשיריםשי

 רשאית לבטל את ההסכם בתום תקופת הניסיון ולעבור למועמד הבא בתור לזכייה במכרז.
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 ביטול המכרז .9

מציע כלשהו,  לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי .9.1
והכל כמפורט בהסכם  ה "שירות " לאספקת/ים הסכם ספקיםהוידי מכבי -כל עוד לא ייחתם על

 (.ב'נספח ההתקשרות )

לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .9.2
 .כאמור לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז -אך לא חייבת  -וכן תהיה מכבי רשאית 

 כל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.אלקטרוני ל בדואר שלחיתהודעה על ביטול המכרז  .9.3

רוכשי מסמכי המכרז מהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי  .9.4
 כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

 

 עיון במסמכי המכרז .10

, לאחר פרסום תוצאות המכרז, עיון 1993-, התשנ"ג)ו( לתקנות חובת המכרזים21בהתאם להוראות תקנה 

 לשעה ₪ 500של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה תמורת תשלום בסך של 

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

צוי זכויותיו במסגרת הליך יבדיקת המשתתף בדבר מעיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק ל

 ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי.  ן,או מקצת ןהמכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כול

 

 בעלות על מסמכי המכרז .11

. אין לעשות בלבדקניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות  נםיהמסמכי המכרז 

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

 להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 מכות שיפוטס .12

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

  .יפו -בתל אביב שבו אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מו



 נספח א'

 מפרט
 , אלא אם צויין אחרתחתימת ההסכם לאחרכל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות 

 

  כללי .1

  נדרשים: תכשיריםשירותי שינוע  1.1

 )כולל יהודה ושומרון, מזרח ירושלים ואילת )ללא תשלום נוסף((,  אתרי מכבי 351לכל שינוע תכשירים 
  כלהלן:המפורטים 

 "מכבי פארם"; בתי מרקחת 71 -כ .1.1.1
 ; בתי אבות 111 -כ .1.1.2
 ;למרכז רפואי( יעדים 6-ממוצע כמספר יעדי חלוקה )רפואי בתוך מרכז  ;מכבימרכזים רפואיים  181 -כ .1.1.3
 ;בתי מרקחת פרטיים  7 -כ .1.1.4
 .בתי חולים 31 -כ .1.1.5

 יעדים לשינוע בקירור. 111-מתוכם כ יעדים. 1,311 -באתרים אלו ישנן כ

 

 :כשירים ת שינועהספק יספק שירותי  .1.2
 ;מכבי אתרי ויעדילכל מהמרכז הלוגיסטי של מכבי  .1.2.1
 . ממכבי פארם לאתרי/יעדי מכבי השונים .1.2.2
 ;מכבי השונים למרכז הלוגיסטי/יעדי  אתרימ .1.2.3
 פארם. מבתי חולים למכבי .1.2.4
 ויהודה ושומרון. , כולל אילתדרש מעת לעת בכל רחבי הארץיאחר שי יעדכל  .1.2.5
 .הנתונים לעיל עשויים להשתנות מעת לעת .1.2.6

 

 הגדרות .2

 
 .מחסני מכבי הממוקמים באזור התעשייה הצפוני לוד    -"מרכז לוגיסטי" 

 .מכבי של המרקחת בתי רשת –"מכביפארם" 

 מוגדר. גאוגרפי מיקוםב חיצוני מתקן/מרקחתבית מרכז רפואי//מתקן -"אתר" 

 של  מכבי ייתכנו מספר  אחד   . באתרמכבי הנמצא באתר סניף/מרפאה/מתקן/יעד של מכביכל  - "יחידה"/"לקוח"

 יחידות/לקוחות/יעדים. 

 של מכבי הנשלחת באמצעות פקס או דוא"ל. SAP-הזמנת רכש ממוחשבת ומאושרת ממערכת ה -" SAP"הזמנת 

ההתקשרות על כל שלביה, כמפורט בסעיף  מקצועי שימונה מטעם הספק אשר ילווה את מהלךנציג  -  "מנהל פרויקט"

 .להסכם 2.2

 שירותי יחולו לגביהם מוצרים לאספקת הסכמים למכבי יש איתם חיצוניים ספקים -" מכבי מטעםספקים "

 .זה הסכם

 51 הינו  ,חריגים מקרים למעט, שלו הממוצע הכולל שהגודל, תכשירים המכיל צבור אגד/גליל/מיכל/קופסא - "מארז"

 .ג"ק 21 על יעלה לא, חריגים מקרים למעט, כאמור צידנית/קופסא כל משקל. מ"ס X 61 מ"ס X 51 מ"ס

 ס"מ. 151ס"מ גובה לא יעלה על   111X 121צבר חבילות על משטח שינוע אירופאי בגודל  -" משטח"

 או משטח.ו/מארז  –" משלוח"

 חד פעמי לשינוע לשימוש( מארז מגודל חורג אינו) שונים בגדליםצידנית קלקר  –"צידנית חד פעמית" 

   .החזרה ללאהקרחומים  כוללכמארז  למסירה תכשירים
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תכשירים  לשינוע פעמי רב לשימוש)אינו חורג מגודל מארז(  שונים בגדליםצידנית  –"פעמית רב"צידנית 

 .ליעד המשלוח אספקת לאחרהקרחומים הרב פעמיים  כוללתוחזר למכבי  אשר)ולידית( 

 .למכבי מוחזרים אינםוחד פעמי, מסופקים על ידי מכבי, קרחומים לשימוש  – "פעמיים חד קרחומים"

 .למכבי מוחזריםאשר קרחומים לשימוש חוזר  – "פעמיים רב קרחומים"

 הרישום עפי למסירת משלוח  חיצוני/מתקן מרקחת/סניף/בית מתקןהשירות/הקצה בתוך  נקודת – "יעד"

 (. המשלוח מדבקתהשינוע  ) בהזמנת המדוייק

 .המפרט פי על, תכשירים המכילים וצידניות/העברה של מארזים שינוע – "תכשירים שינוע"

 15-25טמפרטורת החדר )שמירת רכב המצויד במנגנון המאפשר  – "בטמפרטורת החדר רכב ייעודי להובלת תכשירים"

 .וולידציה( ודמם, רכבי השינוע עברו תיקוף )של המארזים בכל עת גם כאשר מנוע הרכב מ מעלות צלזיוס( 

 2-8קירור )טמפרטורת רכב המצויד במערכת קירור המאפשרת שמירת  – "בקירור "רכב ייעודי להובלת תכשירים

   רכב מודמם , רכבי השינוע עברו תיקוף ) וולדציה ( .של המארזים בכל עת גם כאשר מנוע המעלות צלזיוס( 

 שינוע והפצה של מארזים ומשטחים . – "משלוח"

 . כנספח ח'המצ"ב  של משרד הבריאות 126כמוגדר בנוהל  – "וולידציה(תיקוף )"

 שירותי השינוע .8

 ההפצה במסלולי שינויים יתכנו .י'נספח בימים קבועים על פי רשימת יעדים,  יינתנו השינוע שירותי .3.1
 .מכבי לצורכי בהתאם

 פעםמהמרכז הלוגיסטי,  שבכל כמות שתידר ספקהע"י   המשלוחים כלל של איסוף: יכלול השינוע ביצוע .3.2
 ביום, בהתאם ללו"ז שיקבע בתיאום, לרבות מקרים מסוימים בהם יתכן איסוף נוסף.

בחודש  פעם .למרכזים הרפואייםפעם בשבוע ומכבי פארם  -ל  הלוגיסטי מהמרכז שינוע בשבוע פעמיים .3.3
 .(מכל בית מרקחת או מבתי מרקחת ייעודיים בתדירות גבוהה יותר) חולים לבתי

 כפי, היעדים לרשימת בהתאם)ובתוכו(  הגיאוגרפי באתר ופריקתו הפצת המשלוחבאחריות הזוכה  .3.4
 עם ( מדבקה) השינוע הזמנת גבי על הרשום/לקוח יחידה - הספציפי יעדפי הל המשלוח בתעודת שיוגדר

ציוד ליעדו הגיאוגרפי, לא יאוחר ה מסירת. הציוד שעל( אחרת שיטה או )ברקוד ממחושב  ערכי חד זיהוי
 האיסוף.שעות ממועד  36-מ

 מעבר לשעות העבודה בכלל, ובפרט לא ובשעות הלילה ספקהבכלי הרכב של  ולא יושאר משלוחיםה .3.5
בשעות הלילה יאוחסנו התכשירים שלא נמסרו ליעדם במרכז ההפצה של הספק בתנאי איחסון )

 . (GDP-ההמחויבים על פי 

 הלוגיסטישהונפק באמצעות המערכת הממוחשבת של הספק במרכז  משלוחיחתום על טופס ריכוז  ספקה .3.6
 החבילות ומספר המשלוח תעודותבצירוף  המשלוח כל פרטייצוינו  ובו)או בכל מקום אחר שייקבע(  בלוד

בטופס  ורוכזוכפי שהן נרשמו  שלוחיםמה כמותקבלת   ולוודאלבדוק  הספקליעדים. באחריות  לחלוקה
 המארזים ע"י הספק מוטלת האחריות על הספק עד למסירתם ליעד המוגדר .  בלתק עם. המשלוח ריכוז

למרכז הלוגיסטי. החזרת ציוד זה תתבצע עם /יעדים אתריםפעם יידרש המציע לשנע ציוד חזרה מ מדי  .3.7
יחד עם תעודת משלוח וטופס  לספקאישור בכתב בלבד אשר יימסר מראש ע"י נציג המרכז הלוגיסטי 

 ריכוז המשלוחים.  

/או ו וכול שינועב ניזוקה תכולתו כאשר ליעדו שיגיע או לזוכה שנמסר לאחר אבד הציוד בו במקרה .3.8
סעיף זה מתייחס גם   .הספק הזוכה על יחולו הנזק ועלויות מכבי רישומי פי על יתומחר הנזק, בחלקו

  ולקרחומים רב פעמיים. לנזק למארזים

 מנהלפי דרישת  על הקבועים המשלוח לימי מחוץ נוספות להובלות גיבוי לתת יידרש הזוכה כי יובהר .3.9
 לעיל. 3.3 בסעיף כמוגדר מטעמו מי או מחסן תרופות

 36 -מ לא יאוחר שנלקחו מהמרכז הלוגיסטי ליעדים,  משלוחיםהלשנע ולהפיץ את כלל  נדרש הזוכה .3.11

קבלת המשלוחים )מדבקות(   אישורי יסרקו המשלוחים שינוע בתום . ציודה נלקח בו מהמועד שעות   
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 36תוך הממוחשבת של הספק  למערכתע"י הספק   בחותמת ובחתימת ידו של מקבל המשלוח  חתומים
 .'א בימי יבוצע' ו בימי הסגורים ליעדים השינוע .שעות מתום המסירה 

 כלי רכב .3.11

בזמן תקלה ברכב הקבוע, להובלת תכשירים  חלופיים יםייעודי בכלי רכבמתחייב להיות מגובה  הזוכה .3.11.1
 או במקרה שיש כמות חריגה מהמקובל ליום החלוקה. 

 מכנית, מתאימים בגודלם, נקיים יבשיםבכלי רכב מתוחזקים היטב מבחינה  משונעיםמשלוחים ה .3.11.2
כלי הרכב  את שלמות האריזות ובטיחותן. וויבטיח תכשיריםבאיכות ה מו, באופן שלא יפגוממוזגים

בכל רכב תהיה מערכת ניטור ובקרת יהיו נעולים בכל עת כולל בעת ביצוע מסירת החבילות לנמען.
 של משרד הבריאות . 126טמפ' על פי נוהל 

מוצרים  ,להובלת מוצרי מזון או בדיקות מעבדה )כגון דם ושתן(עודיים לא ישמשו הייכלי הרכב  .3.11.3
 המשלוח.או כל דבר אחר היכול לסכן את  ביולוגיים או כימיים אחרים

 :ספקה באמצעות שנשלח משלוחים על ממוחשב ומעקב רישום תהליך .3.12

ע"י הספק )  ערכית חד מזוהה(  מדבקה)  שינוע הזמנת"י ע ימוספר מכבי ממחסני היוצא משלוח כל .3.12.1
  של הספק . המשלוחים והפצת לניהולממוחשבת  ממערכת שתופקברקוד או שיטה אחרת ( 

) הקובץ יכלול  במערכת הממוחשבת לניהול והפצת משלוחים של הספק  בקובץ יאגרו המשלוח נתוני .3.12.2
 .( להלן  3.1.1סעיף מדבקה  -את השדות הבאים המוגדרים בהזמנת השינוע

 .בנפרד מארז כל נתוני מול המשלוח קבלת את בחתימתו יאשר הספק .3.12.3

בתוכנת ניהול ובקרת  הספקהמשלוחים שבוצעו/לא בוצעו על ידי  סטאטוס יעודכן הפעילותיום  בסוף .3.12.4
 (.הטובין קבלת - החתומות התעודותפי  עלמשלוחים )

, הסיבה ציון תוך מיידית תדווח הלוגיסטי המרכז"י ע שנשלח ציוד של מסירה אי או עיכוב החזרה כל .3.12.5
 .מכבי מטעם הממונה למנהל

 נתוני המשלוחים יועברו בקובץ למרכז הלוגיסטי בכל רבעון שנתי.  מאגרי .3.12.6

 נתוני המשלוחים יישמרו אצל הזוכה במשך כל תקופת ההתקשרות ויעברו למכבי בסיומה.  כל .3.12.7

"י הספק על פי ( תסופקנה ע  packing listאספקת מדבקות להזמנות השינוע ושקיות למדבקות )  .3.12.8
 דרישת מכבי .

 

 :מטעם הספקהכשרת עובדים  .4
כל העובדים יעברו הכשרה מתאימה ומתועדת בכל הנוגע לנוהלי העבודה הנדרשים, לרבות: אחסון  .4.1

לצרכי לבוש מתאים  ,, הדרכת בטיחות, שמירה על ניקיון המקוםתכשיריםהנכון ובטוח של ושינוע 
 העבודה.

 בתגי זיהוי או  לבוש מזהה של החברה. יצוידו .4.2

 .לעובדיו ההדרכות ביצוע על אישור למכבי ויעביר, שנהל אחת לעובדים בטיחות הדרכות יערוך הספק .4.3
 

 פירוט השירותים:  .5

 'ה-'עבודה, היינו א בימי פעם ביוםהספק ידאג לאסוף את משלוחים  -שינוע מהמרכז הלוגיסטי  -וטף בש שינוע .5.1
 5/3מכבי ברח' בן הורקנוס אליעזר של תרופות הממחסן בתיאום מראש(  – )בערבי חג 15.11 -14:11בין השעות 

 .םליעד אותם וישנעלוד 
 ו' כולל.-הפצה ליעדים תתבצע בימים א' .5.1.1

 תהיה(  מדבקה)  שינוע הזמנת כל,   הזוכה של הזמנות במערכת ממוחשב באופן תבוצע הזמנת השינוע  .5.1.2
 מיועד אליו והיעד האתר  פרטי תכלול(   אחרת שיטה כל או ברקוד)  הספק י"ע ערכית חד מזוהה

 תנאי(  משלוח תעודת/ ניפוק שובר)  אסמכתא' ומס משלוח' מס, שולח/ המזמין היעד פרטי,  המשלוח
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 הזמנת פתיחת תאריך ,  השינוע יעד של טלפון' ( , וכו שביר,  ציטוטוקסיקה,  בקירור שינוע)  שינוע
)  המארזים' למס בהתאם מדבקות יופקו במשלוח אחד מארז מעל ויש במידה .מארזים' מס, והשינוע

 .' (וכו 3 מתוך 2,  3 מתוך 1 יהיה המדבקות מספור מארזים 3 אם לדוגמא
 בהתאם, אחר ליעד וישנעו מכבי מיעד המשלוח את לאסוף ידאג הזוכה – למשנהו מכבי יעד בין שינוע .5.1.3

  .בלבד לוגיסטי מרכז או מכביפארם מרקחת בית תנחיולה

 הספק 13.1.2 סעיף לפי הלוגיסטי המרכז י"ע תבוצע שינועזמנת הה – הלוגיסטי למרכז מיעד מכבי שינוע  .5.1.4
 .הלוגיסטי למרכז וישנעו מיעד המשלוח את לאסוף ידאג

תופק הזמנת שינוע  הזמנת השינוע תבוצע טלפונית לאיש קשר של הספק או מוקד הספק במקביל –דחוף שינוע  .5.2
 מידיוישיר באופן וישנעו, השולח יעד ההספק ידאג לאסוף את המשלוח מ 13.1.2כמוגדר בסעיף ) מדבקה ( 

 . יעד המקבלל
 שירותי השינוע המיוחד יכללו: .5.2.1

 מרגע   במסגרת שירותי שינוע מיוחדים יבוצע תוך לא יותר משעתיים  הזוכההמשלוח ע"י איסוף 
  במכבי;דרישת המנהל הממונה 

 . תבוצע ישירות ליעד, ללא עצירות ביניים המשלוח מסירת  .5.2.2
הספק מתחייב  /טלפון.מיילבלגבי המשלוחים יבוצעו באמצעות משלוח הודעות  של מזמיני השינוע  ברורים .5.3

 להחזיר תשובה למכבי, לכל היותר , תוך שעתיים ממשלוח ההודעה.
שעות ממועד  72הספק מתחייב להחזיר למחסן את הצידניות הרב פעמיות כולל הקרחומים הרב פעמיים תוך  .5.4

 איסופם ממחסן התרופות.
להובלת תכשירים בהתאם  (פלסטיק או  HT)הספק מתחייב להחזיר למרכז הלוגיסטי משטחים המתאימים  .5.5

 לכמות שנמסרה לו להובלה.
 

 (  הזוכה)במרכז ההפצה של בקירור  תכשירים שינוע ואחסנת  .6
 למשךו של ההפצה מרכז במתקן נויאוחס האיסוף יום למחרת למשלוח המיועדות – פעמיות חד צידניות .6.1

, הקרחומים ללא תאוחסנה הצידניות .מעלות צלזיוס 2-8בקירור  טמפרטורה מבוקרי במקררים  הלילה

 ליעד שינועה לקראת .השינוע למועד עד במקפיא ולהקפיאם מהצידנית הקרחומים להוציא הזוכה באחריות
 בצידנית שהייתה כמות באותה  זהים קרחומים או מכבי י"ע שסופקו  קפואיםה בקרחומים הצידנית תצויד

 תודבק הצידנית ג"ע .(בצידנית הקיימים בועות ניילון י"ע ויופרדו הקרחומים עם במגע יבואו לא התכשירים)
 .( "קרחומים ריענון בוצע" יהיה במדבקה הכיתוב) קרחומים ריענון המאשרת מדבקה

למשך הלילה יאוחסנו  האיסוף יוםמיועדות למשלוח למחרת תכשירים שינוע )ולידיות( ל ת רב פעמיותוצידני .6.2
 .מעלות צלזיוס 15-25 חדר שבין בטמפ'אחסון  בתנאי במרכז ההפצה שלו 

 .נקי הצידניות ישמרו לאורך כל המסלול ועד החזרתם למחסן התרופות במצב .6.2.1
 הצידניות יאוחסנו באזורים מבוקרי ניקיון. .6.2.2
 אין לשמרם .6.2.3
  תחת עצים 

 ישירות על האדמה 

 .באזורים החשודים לקינון חרקים ומזיקים 

 השימוש החוזר. בשליש להתייחס לצידנית ריקה כמו צידנית המכילה תרופות  .6.2.4

כל שינוי במועד האספקה, ביעד האספקה ובשם המקבל אלא בתיאום עם השולח. אם אין  לא יבצע הזוכה .6.3
 ולקבל הנחיות מתאימות. גורם המזמין()הנמען בכתובת למשלוח יש להתקשר לנציג מכבי 
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  כמויות אומדן .7
 :הערכה בלבד –שינוע בטמפ' חדר  7.1
/ משטחים מארזים כמות  תיאור

 שנתית

מהמרכז הלוגיסטי ובחזרה, לרבות תכשירים הדורשים שינוע תכשירים 
 וקרחומים החזרת צידניות רב פעמיות ריקותשינוע ו)כולל   שינוע בקירור

 .(12,111 -כ בכמות של

  מארזים 36,111
 מארזים לאילת( 481-)כולל כ

 מארזים 38,111 מכביפארם בתוך  )קרטון או אריזת קלקר(שינוע מארזים 

 משטחים 12 המרכז הלוגיסטי משינוע משטחים 
 משטחים 721 )בעיקר לבתי אבות(  מכבי פארםמשינוע משטח  

 מארזים 24 מהמרכז הלוגיסטי או מיעד אחר  דחוףשינוע 
 מארזים 361 שינוע דחוף ממכבי פארם

 
 :הערכה בלבד –שינוע בקירור  7.2

 

 אומדן כמות שנתית של מארזים הפעולה תיאור

 12,111 מהמרכז הלוגיסטי תכשירים שינוע 

 1,211 (מכל בית מרקחת, כאחת לחודש 1-כממכביפארם  )תכשירים שינוע  

 

  ממכבי הספק י"ע משלוח להפצה  תקבל .8
פרטי האתר   הכוללת הספקהמשלוחים של  במדבקת משלוח מבורקדת ממערכת ע"י מכבי, סומןמארז יכל    .8.1

והיעד אליו מיועד המשלוח , פרטי היעד המזמין /שולח, מס' משלוח ומס' אסמכתא )שובר ניפוק/ תעודת 

משלוח( תנאי שינוע ) שינוע בקירור , ציטוטוקסיקה , שביר וכו' ( ,מס' מארזים ,במידה ויש מעל מארז אחד 
 2,  3מתוך  1ם מספור המדבקות יהיה מארזי 3במשלוח יופקו מדבקות בהתאם למס' המארזים )לדוגמא אם 

 ( ותאריך פתיחת הזמנת השינוע. וכדומה 3מתוך 
פרטי הזמנת  -)דף ריכוז ממוחשב תעשה כנגד קובץ נתוניםמרכז הלוגיסטי מהלספק  המשלוחים מסירת .8.2

 .וייחתם על ידו לספק ע"י מכבי  שיימסר( השינוע 
על הספק לוודא תאימות בין נתוני הקובץ למספר . המיועדות לשינועהקובץ יכלול את פירוט החבילות  .8.3

 החבילות המיועד לשינוע.
א ותחול מלוחתימת נציגו על דף ריכוז ממוחשב של כלל המשלוחים, לאחר קבלת החבילות על ידי נציג הספק,  .8.4

 על הספק. האריזותובטחון בטיחות  ,, תנאי אחסון נאותים, תוכנן האחריות על שלמות החבילות
וכן מארז של כל  ותתועד באופן שיאפשר זיהוי תאריך ושעת קבלתע"י הספק או מי מטעמו  משלוחיםהקבלת   .8.5

 בכל זמן השינוע. ON-LINEמעקב  
 . באמצעות אתר האינטרנט של הספק המשלוחלביצוע מעקב אחר  ON-LINEכי למכבי תהא גישה נדרש  .8.6

 

 ע"י הספק  על תקלות בשינוע למכבי דיווח   .9

מעלות צלסיוס  15-25חריגה מטפ' חדר  במקרה בו חל שינוי בטמפרטורת האחסון ו/או השינוע -חריגת טמפ'  .9.1
 : כלהלןהחריגה תדווח , מעלות צלסיוס 2-8או טמפ' קירור 

  דיווח לפי נוהל  –מעלות צלסיוס  31 -מעלות צלסיוס ובתנאי שלא עבר את  ה 25שעות מעל  6חריגה של
 .נספח ח'משרד הבריאות 

  ידיימדיווח  –מעלות צלסיוס  31חריגה מעל . 

  נספח ח'לפי נוהל משרד הבריאות דיווח  –מעלות צלסיוס   2-8חריגה בתנאי קירור. 
 הדיווח יועבר בהתאם למזמין המשלוח:

 למנהל המחסן/ רוקח אחראי.  - מחסן תרופות
 מנהלת מלאי ובקרת/ רוקחת ראשית ו מזמין השינוע  –מכבי פארם 
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הדיווח יועבר בהתאם ,  לאחר גילוי המקרה על ידי הספק ידווח האירוע מיידית, ולא יאוחר משעתיים –אובדן  .9.2

 למזמין המשלוח:

 למנהל המחסן/ רוקח אחראי.  -מחסן תרופות          
 מנהלת מלאי ובקרת/ רוקחת ראשית ו השינוע מזמין  –מכבי פארם           

 

 ע"י הספק ליעד  המשלוח מסירת .10

הגעה אל היעד שלא בשעות ולהגיע אך ורק בשעות הפעילות שם.  הספק לוודא מהן שעות העבודה ביעדעל  .11.1
 הפעילות, תחייב לחזור אל היעד בשעות הפעילות למסירת המשלוח על פי הכללים.

 .ליעד המסירה עד וצידניות מארזים לפתוח אין השינוע במהלך .11.2
 של החברה עם שם ו/או סמל החברה. מדים "י תג החברה או ע"ינציג הספק יזוהה ע .11.3
 . האתרבתוך  ( מדבקההזמנת השינוע )השירות הרשום ע"ג יעד המסירה תתבצע באתר על פי  .11.4
 : הזמנת השינוע ) מדבקה ( ע"ג המצויןהספק ימסור את המשלוח אך ורק לנציג היעד  .11.5
על  משלוחים קבלת החותמת, וחתימה(   ךקבלה, תאריהמלאה )שם מלא ,שעת נציג מכבי יאשר בחתימתו  .11.6

 בהם הגיעו חבילות פתוחות, פגומות או , ויציין מקריםהספק נציג שבידי או עי חתימה אלקטרונית  טופס 
 הספק ישאיר עותק של הטופס החתום עם החריגות אצל נציג היעד( ) שלא בהתאם לתנאי האחסוןו חסרות 

 בקירור.עליו לאחסן את המשלוח כי למקבל המשלוח  נציג הספקבעת מסירת משלוח קירור ידגיש  .11.7

 

 מקרה בו לא ניתן למסור את המשלוח ליעד . .11

 או סגנו וימסור את המשלוח לידיו. האתרמנהל/ת יאתר נציג הספק את  .11.1
הספק ירשום  – באתרמצאו בעלי הסמכות לקבלת המשלוח לא נהגיע הספק בשעות הפעילות של היעד ו .11.2

הספק . של הספק מרכז ההפצהל יוחזר,המשלוח  " נציג היעדלא נמצא -"לא ניתן למסירההמשלוח  בהזמנת
 יפנה למזמין השינוע ויקבל הנחיות להמשך .

 למזמין ויחזירו המשלוח את הזוכה הספק נציג ימסור לא – חותמת או/ו מלא שם עם לחתום המקבל יסרב .11.3

 . השינוע
 פי על ויפעל, מהאירוע משעתיים ולא יאוחרבאופן מידי  המזמיןאת  הספקבמקרה של אי מסירה, יעדכן נציג  .11.4

 .עליו המצוין האחסון בתנאי  המשלוח ישמר מכבי מנציג הנחייה לקבלת עד. הנחייתו
 

 הזמנות משלוחים ממוחשבת למערכת אפיון   .12

לניהול ו משלוחים הזמנותל בניהולו, אשר תשמשמערכת ממוחשבת גישה מרחוק ל להתקיןנדרש  ספקה .12.1

 נתן למחסן ולכל בית מרקחת על פי הרשאות.יהגישה ת. מדבקותהמשלוחים והפקת הבקרת 
 או כל גודל קטן יותר .  A4המערכת הממוחשבת של הספק הזוכה תתמוך בהדפסת מדבקות בגודל דף  .12.2

 הייעודית תענה על הדרישות הבאות: המערכת  .12.3
כל הזמנת שינוע )מדבקה(   ,תבוצע באופן ממוחשב במערכת הזמנות של הספק זמנת השינועה .12.3.1

ברקוד או כל שיטה אחרת(  תכלול פרטי  האתר והיעד אליו )תהיה מזוהה חד ערכית ע"י הספק 

מס' משלוח ומס'  תאריך פתיחת הזמנת השינוע, מיועד המשלוח , פרטי היעד המזמין /שולח,
ביר וכו'( , טלפון אסמכתא )שובר ניפוק/ תעודת משלוח( תנאי שינוע )בקירור , ציטוטוקסיקה , ש

יופקו מדבקות ומארזים ה ן מספרדה ויש מעל מארז אחד במשלוח יצויבמי של יעד השינוע  ,
 (.וכדומה 3מתוך  2,  3מתוך  1מארזים מספור המדבקות יהיה  3בהתאם )לדוגמא אם 

 ריכוז דוח משלוחים עפ"י מועדים ויעדים בנפרד. .12.3.2
 תיעוד כל המידע שיוקלד להפקת מדבקות. .12.3.3
 המיועד להזנת מס' תעודת הניפוק של המחסן יוגדר כשדה חובה . השדה .12.3.4

אתרי אחסון הכוללים טלפון, כתובת  / עפ"י קודי מרכז עלותההזמנות והמשלוחים יבוצע ניהול 
)בתי  אשר  יטמיע אותם במערכת הממוחשבת בניהולו. לספק הזוכהושם היעד שיועברו ממכבי 

קודי יעד  – אבות בתילספק הזוכה,  שיסופק ע"י מכבימרקחת ובתי חולים  ע"פ  אתר איחסון 
 (.הספק הזוכהשיפתחו ע"י מכבי במערכת הממוחשבת של 
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בעת הפקת הזמנת שינוע )מדבקה( המשתמש יזין מרכז עלות /אתר איחסון וממנו יתקבלו נתוני  .12.3.5

 .ושם היעד ( כתובתהיעד ) טלפון , 
 י מכבי ."אפשרות להוספה/הסרה/שינוי יעדים ע .12.3.6
 .ע"י מכבי  אפשרות ביטול מדבקות שהופקו בטעות תוך כדי עבודה )לפני מסירת המשלוח( .12.3.7
 .במרכז הלוגיסטי)בעת ובעונה אחת (  במקבילתחנות עבודה )מחשבים(  6מיכה בהפעלת עד ת .12.3.8
 דיים.יעתבתי מרקחת כיום ובנוסף ב במכביפארם (מחשבים) עבודה תחנות  65 בהפעלת תמיכה .12.3.9

 –וקליטת דיווחים כמפורט תמיכה בשידור  .12.3.11
 ספקשידור כמות ופירוט החבילות עם יעדיהם שנשלחו ל .12.3.11.1
 ON-LINE יכולת צפייה ומעקב  בסטטוס המשלוחים .12.3.11.2

 הספק.באחריות  –בניית גיבוי מידע למערכת הממוחשבת במכבי  .12.3.11.3
 עפ"י עבודה שעות אספקה ימי, טלפונים באחריות הספק להתעדכן על יעדי אספקה, .12.3.11.4

באתר מכבי באינטרנט בכתובת  המפורסמות שעות פעילות הסניפים 
health.co.il-www.maccabi   מכבי תהא רשאית לשנות מעת לעת את שעות

 הפעילות.

 הספק יתמוך בקליטה של קובץ כתובות ומרכזי עלות לסניפים ובתי מרקחת במכבי. .12.3.11.5
 או אקסל עפ"י אפיון שמכבי תקבע. XMLהקובץ יועבר במבנה  .12.3.11.6

הקיימת  cyber arcהקובץ יועבר לספק בממשק יומי דרך מערכת כספות של  .12.3.11.7

 במכבי.

 אבטחת מידע במערכת  .12.4
נדרש זיהוי משתמשים בכניסה למערכת על ידי שם משתמש וסיסמא,  על מדיניות הסיסמאות  .12.4.1

 במערכת לעמוד בדרישות הבאות:

 תוים  6אורך מינימלי של  .12.4.1.1

 אכיפת שימוש באותיות וספרות  .12.4.1.2

 נסיונות כושלים  5נעילת שם המשתמש לאחר  .12.4.1.3

 יום  121אכיפת החלפת סיסמא לאחר  .12.4.1.4

, הניגש הגורם שם את לפחות יכיל התיעוד. מערכת מנהל או משתמש של גישה כל תתעד המערכת .12.4.2
 .למערכת גישה דוחות לדרוש רשאית תהיה מכבי. הפעולה ומהות הגישה זמן, הגישה מיקום

 על במערכת פעילות או גישה תמנענה כי יוודא הספק. במערכת לפעול מורשים גורמים יגדיר הספק .12.4.3
 ופעילות גישה לבצע נסיון כל יתעד הספק. המזמין של מידע שינויי לרבות, מורשים לא גורמים ידי
 .הללו הדרישות את מממש הוא כיצד יציג הספק. במערכת מורשית לא

 בזמינות פגיעה למניעת, למערכת אינטרנטית בגישה מקובלים באמצעים בקרות יממש הספק .12.4.4
 .הזו הדרישה את מממש הוא כיצד יציג הספק.  בה האגור המידע באמינות או המערכת

 העמידה בדרישות סעיף זה תבדק במהלך תקופת הניסיון. .12.4.5

 

  הספק של מרכז הפצה  .13
 בתנאים הבאים:במרכז ההפצה  שיועבר אליו  מארזעל הספק לאחסן ולשמור את ה .13.1

 תנאי זה הינו הכרחי במעמד הגשת ההצעה –דרישות בטחון –מקום האחסון  .13.1.1

 .וממוגן המבנה צריך להיות סגור .13.1.1.1
  של חלונות. קטןרצוי שבמקום האחסון יהיה מספר  .13.1.1.2
  של דלתות גישה.קטן רצוי שבמקום האחסון יהיה מספר  .13.1.1.3

 תנאי זה הינו הכרחי במעמד הגשת ההצעה – ההפצהבמרכז  נדרשים אמצעי מיגון .13.1.2
 מחוברת ישראלי תקן תו בעלת תהיה זו מערכת: פריצה לגילוי אלקטרונית מערכת .13.1.2.1

 .המשטרה ידי על המאושר" מוקד"ל
 .עשן וגילוי אש וכיבוי גילוי מערכת .13.1.2.2
 .ישראלי בתקן לעמוד והתקנתן מרכיביהן, כאמור המערכות על .13.1.2.3

http://www.maccabi-health.co.il/
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 המכרז ובמסמכי בהסכם האמור פי על הספק מאחריות לסייג כדי לעיל באמור אין .13.1.2.4

 .המכרז ומסמכי ההסכם פי על המזמין מזכויות לגרוע כדי  באמור אין וכן
 

 תנאי זה הינו הכרחי  – GDP  יובתנא הבריאות משרד אישורי יעפ" תנאי אחסון .13.1.3
 במעמד הגשת ההצעה  

 25 -15בין כדי לשמור עליו נקי יבש ובטמפרטורה  הנדרשהאחסון יצויד בכל  אזור .13.1.3.1
 מעלות צלזיוס.

 וצמודים האוויר מזג פגעי מפני מוגנים יהיו הרכבים של ופריקתם/העמסה אזורי .13.1.3.2

 (.GDP י"עפ כמתחייב' טמפ תנאי שמירת תוך האחסון לאזורי

ד במקררים מתאימים לאחסון ילהיות מצו מרכז ההפצה של הספקעל  .13.1.3.3
מעלות צלזיוס ע"פ  2-8חבילות מאוחסנות בקירור בטמפרטורה של מארזים/תרופות/

 .מארזהסימון/פירוט שעל גבי כל 
 לצורך קרחומים הקפאת לצורך במקפיאים מצויד להיות הספק של ההפצה מרכז על .13.1.3.4

 חד בצידניות למשלוחים נדרש) קירור שבתנאי התכשירים  במשלוחי החלפה/ריענון
 (פעמיות

 ובמקררים יהיו מבוקרים ומתועדים, כמו כן  תכשיריםה הטמפרטורה באזור אחסון .13.1.3.5
ה המודיעה על חריגה מטמפרטורה/לחות איש לדאוג לתקינותה של מערכת התר

 .בהתאם לנדרש
לכוננים לגבי  SMSהספק יפעיל מוקד מאויש או מערכת בקרה המודיעה טלפונית/ .13.1.3.6

 לתיקון התקלה. מידית מסוגל לפעולחריגות כנ"ל. הספק 
 על הרצפה.מארזים  מאוחסניםלא  .13.1.3.7
החיצונית או בכל אופן שעלול  םשלמות נפגעתבתנאים שלא  מאוחסנים מארזיםה .13.1.3.8

 .םלפגוע באיכות תכולת
באופן שיפריד אותם מיתר  מאוחסנים"ציטוטוקסיקה"  יםהמסומנמארזים  .13.1.3.9

הספק ערכה לפינוי שפך  מחזיקכן, -במדפים התחתונים בלבד. כמו תכשיריםה
 ציטוטוקסים.חומרים 

 

 :"מנהל פרויקט" .14
( שיהיה איש קשר מרכזי ואחראי בכל שלבי "מנהל פרויקט"זוכה ימנה נציג מקצועי מטעמו )להלן: ספק הה

: ישיבות התיאום, פניות ופתרון בעיות, הן מול הנהלת מכבי והן מול נציג ותיאום השירות למכביההתקשרות 
-יף את מנהל הפרויקט לאלתר, במקרים של אי התאמה או איהלקוח. מכבי תהיה רשאית לדרוש מהזוכה להחל

 עמידה בדרישות המקצועיות ובדרישות השירות.
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 ב'נספח 

 

 ה ס כ ם
 2014_________, ביום ____  בחודש  ,אביב-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 בריאות מכבי שירותי
 (589902279)מס' מזהה  227/99' מס עותמנית אגודה

 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 יקראי אשר

 , שנימצד 
 

תכשירים שירותי שינוע אספקת ל 115/2115 ושמספרפומבי עם הליך תחרותי נוסף  מכרזומכבי פרסמה   הואיל
להסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי   'אכנספח (, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף "המכרז" :)להלן
 ;הימנונפרד 

 
ואשר  ,מכרזל "ג'כנספח "(, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" :והזוכה הגיש הצעה למכרז )להלן והואיל

בהתאם לתנאים המפורטים  להעניק/ את השירותיםהסכים , ובכך מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה
 ;בהסכם זה ובכל נספחיו

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

 
 

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
 

 כללי 1

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

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

הם במסמכים כל המונחים המופיעים בפרק המנהלה במכרז ובמפרט תהא להם המשמעות שיוחסה ל 1.3
 אלה, למעט ככל שנאמר אחרת במפורש בהסכם זה.

 :, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחרםדשבצבהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש  1.4

 סכם זה, על נספחיו.ה- "ההסכם"

 .מכרזל "ג'נספח " -ההצעה האמורה במבוא להסכם - ההצעה""
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המתקיים על פי הקבוע במסמכי  115/2115פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר  מכרז – "המכרז"

 המכרז.

 ."מכבי שירותי בריאות" – "מכבי"

פי -הכל עלבית בלב בע"מ, בע"מ,  מכבידנטמרכזים רפואיים בע"מ,  אסותא – "הגופים הנוספים"

 שיקול דעתם של הגופים. 

 קשר אנשי 2

______ להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע ________מכבי ממנה בזה את ____ 2.1
 הסכם זה.

 
בכל הקשור לביצוע הסכם המנהל הממונה מטעמה להיות  ________________את הזוכה ממנה בזה  2.2

 זה.

, יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי וישתתף לשירותנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת  2.3
 מכבי. ייד-לעלכך  ידרשיבישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם 

 

 לעניין מתן השירותהזוכה  והצהרותהתחייבויות  8

לביצוע השירות, לרבות מתקני העזר, המחסנים ומערך ההפצה שלו )הכל יחד להלן :  הקשורים מתקניוכי  3.1
מתן השירות נשוא ההסכם, תוך עמידה בהיקפים ובמועדי האספקה כפי שהם בלעמוד  ו"המערך"( יוכל

 קבועים בהסכם, ולשביעות רצונה המלא של מכבי.

פי לוח -פי הסכם זה, כולן או חלקן, או ביצוען באיחור שלא על-כי ידוע לו כי אי ביצוען של התחייבויותיו על 3.2
 קים והוא עלול להיקנס על כך.הזמנים הקבוע בהסכם זה, עלול להסב למכבי נז

מתחייב, בכל תקופת ההתקשרות, לספק למכבי את השירות בהתאם למפורט בהסכם זה, במפרט  הספק 3.3
 ובהצעתו ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכרז. 

בודה בטוחות, בצוות עובדים מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות ע הספק 3.4
 מיומן ובציוד תקין.

 סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 3.5

 ההסכם.סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של  3.6

 

  ושירות האספק 4

מספקים מהמרכז הלוגיסטי או  התכשיריםממועד איסוף  שעות 36ישנע את הציוד לכל לקוח תוך  הזוכה 4.1
בין הימים א' עד ה', בטווח שעות שיוגדר על ידי הלקוח בהזמנה ובהתאם לשעות שעליהם תורה מכבי, 

-www.maccabiהעבודה בכל יעד. ניתן לבדוק את שעות פעילות הסניפים באתר מכבי באינטרנט בכתובת  

health.co.il  .)מכבי תהא רשאית לשנות מעת לעת את )הזוכה יקבל דו"ח שעות פעילות של מתקני מכבי
  שעות הפעילות.

 בחותמתקבלת המשלוחים חתומים ע"ג מדבקות הזיהוי  אישורי את שלולמערכת הממוחשבת  וקהזוכה יסר 4.2
   .שעות עבודה 48ידו של המקבל תוך  ובחתימת

בתי  71-ועוד כבתי אבות  111 -כ רפואיים, מרכזים  181 -אתרים שהם כ  351 -ציוד לכל יחידות מכבי בכ שינוע 4.3
   .יעדים  1311-"כ כסהובמרקחת 

 ראה נספח ט'.  –בימים קבועים על פי רשימת יעדים  ושירותי השינוע יינתנ      

בהתאם ללו"ז שייקבע , שבכל כמות שתידר ציודכלל המהמרכז הלוגיסטי של  ביצוע השינוע יכלול: איסוף 4.4
עם ( מדבקה הזמנת השינוע ) הרשום על גבי  -שינועו, הפצתו ופריקתו ליעד הספציפי  -בהמשך .מראש בתיאום

 . שתודבק על הציוד (או שיטה אחרת  )ברקוד וחשבממחד ערכי זיהוי 

 לא יאוחר מיום עבודה ממועד האיסוף. -ליעדו ציודמסירת ה 4.5
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הקשורים בהסכם  עם מכבי, ישירות לאתרי מכבי על פי   םמספקי תכשיריםק יידרש לבצע שינוע בנוסף הספ 4.6
 הצורך . 

 מעבר לשעות העבודה.  ספקהציוד לא יושאר בכלי הרכב של ה 4.7

  את הרחבת / צמצום רשימת היעדים בהתאם לצרכיה.לדרוש  ,מעת לעת ,בנוסף, תהא רשאית מכבי 4.8

 הלוגיסטישהונפק באמצעות המערכת הממוחשבת של הספק במרכז משלוח יחתום על טופס ריכוז  ספקה 4.9
 החבילות ומספר המשלוח תעודותבצירוף  פרטי כל משלוחיצוינו  ובו)או בכל מקום אחר שייקבע(  בלוד

 .המשלוח ריכוזבטופס  ורוכזולבדוק את מספר החבילות כפי שהן נרשמו  הספקליעדים. באחריות  לחלוקה

זה תתבצע עם  ציודלקוחות למרכז הלוגיסטי. החזרת  חזרה מהיחידות / ציודלשנע  ספקמדי פעם יידרש ה 4.11
אישור בכתב בלבד אשר יימסר מראש ע"י נציג המרכז הלוגיסטי לנהג יחד עם תעודת משלוח וטופס ריכוז 

 המשלוחים.  

, הנזק ו ו/או חלקוולכ שינועבמקרה בו הציוד אבד לאחר שנמסר לספק או שיגיע ליעדו כאשר תכולתו ניזוקה ב 4.11
 יתומחר על פי רישומי מכבי ועלויות הנזק יחולו על הזוכה. 

יובהר כי הזוכה יידרש לתת גיבוי להובלות נוספות מחוץ לימי המשלוח הקבועים וזאת בהתראה של יום  4.12
ולקרחומים  סעיף זה מתייחס גם לנזק למארזיםעבודה אחד ממנהל המרכז הלוגיסטי או עובד אחר מטעמו.

 .רב פעמיים

ומשך זמני החריגה, בהתאם לדרישת  בטמפרטורההספק ידווח למנהל ממונה במכבי לגבי תקלות, חריגה  4.13
 מכבי.

 של מכבי. ממנהל מחסן התרופות נפגעה יישמרו בנפרד עד לקבלת הנחיות  םאו שתכולת מארזים שנפתחים 4.14

  

 בקרת איכות על שירותי הספק הזוכה: 4.15

 .שפשר למכבי ביצוע ביקורת על שירותיו ככל שיידרהזוכה יא 4.15.1

המצורף ) איכות להסכם אספקת שירותי שינוע תכשיריםיפעל בהתאם להוראות נספח הזוכה  4.15.2
 (.כנספח להסכם זה

"תנאי איחסון והובלת תכשירים" של משרד הבריאות ובהתאם לנהלי ה  126נוהל  יהזוכה יפעל עפ" 4.15.3 
GDP  .האירופאיים 

מחסניו ורכבי השינוע  דרישת מכבי אישורים ודוחות תיקוף )ולידציה( של יהזוכה יספק בכל עת עפ" 4.15.4
 לתכשירים.

 כמפורט להלן: KPI  (key performance indicators)הזוכה יעביר למכבי כל רבעון שנה דוח נתוני  4.15.5

 רטורה.טמפ ותקלות חריגות .א

 .פגומות חבילות .ב

 ./עודפתחסרה מסירה .ג

  מלאה חתימה עם קבלה סירוב  .ד

 .משטחים,  מארזים,  משלוחים אובדני .ה

 דו"ח שינוע מפורט מהמרכז הלוגיסטי ומכבי פארם ברמת בית מרקחת לרבות מועדי מסירה. .ו

 .מכבי דרישת"י עפ נוסף"ח דו כל .ז

 

  תשלום ותנאי התמורה 5

 ותהתעריף ליחידה בכמות היחידפי מכפלת -מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל 5.1
ידי מכבי לזוכה כנגד הוצאת -ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם על-שניתנה בפועל ושאושרה על

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

הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים, ההוצאות , המיסים, ההיטלים מובהר, כי התמורה  5.2
 והאגרות הכרוכים במתן השירותים המקצועיים, והזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה.

  



 

 
19 

 

 תנאי תשלום 6

-יום( ממועד הפעילות, על 66ישים ושישה( יום )תום חודש + )ש 66התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  6.1
 ידי נציג מכבי. -ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על

ימים מתום חודש הפעילות. אם תוגש לאחר מועד זה, אזי התשלום  (עשרים) 21-מהחשבונית תוגש לא יאוחר  6.2
 .למועד התשלום הבאיידחה 

הספק יגיש למכבי חשבונית חודשית על פי הגורם המזמין )חשבוניות נפרדות מכבי פארם  -הגשת החשבונית  6.3
כל בית מרקחת בנפרד ומרכז לוגיסטי( , ובה פירוט כל הסכומים המגיעים לו. הספק יצרף דוח מפורט,  –

 הכולל אסמכתאות, לאימות החיובים. 

חים( יעד )רגיל/אילת( מחיר יח', מחיר כולל לשורה ומחיר בחשבונית יפורטו: כמות, סוג )מארזים/משט
 מסכם + מע"מ.

בצירוף כל העתקי טופסי ריכוז משלוחים על פי ימי המשלוח של אותו חודש, חתומה יוגש חשבון חודשי נפרד ) 6.4
 הזוכה(: ע"י נציג 

 פות.עבור משלוחים שיבוצעו מהמרכז הלוגיסטי החשבונית תוגש לידי מנהל מחסן התרו 6.4.1

 עבור משלוחים שיבוצעו עבור מכבי פארם החשבונית תוגש לידי נציג מכבי פארם. 6.4.2

ע"י  כל חשבונית תוגש בצירוף כל העתקי טופסי ריכוז משלוחים על פי   ימי המשלוח של אותו חודש, חתומה 6.5
 .הזוכהנציג 

ת והדו"ח אסמכתא לתשלום מכבי תבדוק חשבונית זו והדו"ח המצורף אליה, ולאחר בדיקתם יהוו החשבוני 6.6
 על ידי מכבי.  

היה ויתגלו בחשבונית )לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים  6.7
כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל מכל 

 .ימים מראש 14ת, ממכבי, ובכפוף למתן הודעה בכתב בת סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה בכל ע

 

 קנסות  7

 וזאת₪,  251תהא רשאית מכבי לקנוס את הזוכה בסך של , משלוח / מארז / משטח אובדן או נזק של  בגין כל .7.1
 בנוסף לעלות התכשירים.

ויתברר שחל עיכוב  היהלנציג מכבי על העיכוב והסיבה.  ספקכל עיכוב באספקת משלוח ליעדו יודיע ה על .7.2
כל משלוח  על₪  251ל שבסך  זוכההתהיה רשאית לקנוס את  מכבישעות,  36-יום נוסף מעבר ל שלבמשלוח 

 .שלא יגיע ליעדו בזמן

  .₪ 251על כל מסירת משלוח ליעד הלא נכון מכבי תהיה רשאית לקנוס את הזוכה בסך של  .7.3

 .₪ 251 של בסך הזוכה את לקנוס רשאית תהיה מכבי פעמית רב צידנית של לקוי אחסון כל בגין .7.4

 לזוכה.יבוצע בדרך של קיזוז סכום הקנס מהתמורה המגיעה  ותתשלום הקנס .7.5

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

 

 אחריות 8

לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, פי דין -עלאחראי  לבדו הספק, מן האמור בהסכם זהמבלי לגרוע  .8.1
ו/או לצד  מטעמה ו/או למבוטחיהו/או למי  שייגרמו למכבילגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, 

  כמפורט ומוגדר בהסכם זה. ,שירותי שינוע  אספקתעקב ו/או בקשר עם  ,שלישי כלשהו

, לרבות הוצאה הראשונה, בגין כל נזק ו/או דרישתה, מיד עם כביממתחייב לפצות ו/או לשפות את  הספק .8.2
כתוצאה מאירוע שהינו  כנגד מכבי, שייגרמו למכביבגין תביעה שתוגש ושכר טרחת עורכי דין הוצאות 

חלוט, דין ובכפוף לפסק דין,  פי כל-עלפי הסכם זה או -מי מטעמו ו/או בשמו, עלו/או  הספקבאחריותו של 
בעצמו להתגונן  ספקבדבר כל דרישה/תביעה בגין האמור לעיל ולמתן אפשרות ל ספקדית ללמתן הודעה מיי

 תביעה כאמור./דרישה מפני
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כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל  הספקידי -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על .8.3
מחובתו לשפות  הספקשהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו על

, ספקעיף זה בכללותו, מכל סכום שיגיע ממנה למכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי ס .8.4
 בכל דרך אחרת.  הספקפי חוק, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם מ-בצירוף הצמדה וריבית על

מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים  הספק .8.5
מתחייב למלא אחר  הספקפי ההסכם. למעלה מן הצורך יובהר, כי -המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו  1995-כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה
, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו הספקעל פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן ש

י המשנה שלו ועובדיהם שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן ו/או קבלנ
 פי החוק הנ"ל.-מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל

-/או עללפי ההסכם ו הספקהוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  .8.6
מאחריות כלשהי בגין נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו  הספקפי כל דין, ואין בהן כדי לשחרר את 

 , כהגדרתם להלן.הספקמכוסה בביטוחי 

  ביטוח 9

תחילת הסכם זה או  פי כל דין, ממועד-פי הסכם זה ו/או על-על הספקמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות  .9.1
לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח  הספקממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב 

את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן  מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל,
למשך  "ביטוחי הספק" ו/או "הביטוחים"(, וזאת :ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלןזה  כנספח להסכם

  .פי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו-כל תקופת ההתקשרות על

       ,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 

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי  הספק .9.2
תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך,  הספקהביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי 

ו/או  ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם
יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים  הספקלהפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי 

 .הספקבביטוחי 

 חתימתלפני מועד  מיום אחד, לא יאוחר למכבילהמציא  הספקמתחייב  מכבי,ללא צורך בכל דרישה מצד  .9.3
ח "אישור עריכת ביטוחים", כאמור לעיל בהתאם לנוס הספקאישור בדבר עריכת ביטוחי  ,הסכם זה

מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא  הספקכשהוא חתום כדין על ידי המבטח. 
חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו 

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-על הספקלא תגרע מהתחייבויותיו של 

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

 פי כל דין.-ו/או על פי הסכם זה-אחראי לו על הספקשבגין כל נזק  מטעמהו/או מי  מכבילפצות את 

להפקיד  הספקתסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב  הספקככל שתקופת ביטוחי  .9.5
לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת  9.3אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  מכביבידי 

 פי ההסכם.-ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

להתאימם לערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער  הספקח הינם בדולרים, על וסכומי הביטו , כי היהמובהר
 הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

לעיל תחשב  9.5ו/או  9.3כנדרש בסעיפים  הספקידי -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .9.6
 י הסכם זה.לפ ספקל, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע מכביהפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את 

 .1971-לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"א למכביאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת  .9.7

כאמור לעיל,  הספקידי -, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא עלחייבתאך לא  מכבי תהא רשאית, .9.8
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את  הספקו

לעריכת  מכביכי זכויות  ,מצהיר ומתחייב הספקזה.  9 סעיף פי -הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על
כל חובה ו/או כל אחריות  מטעמהו/או מי  מכביהבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על 

, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם נשואלגבי הביטוחים 
פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת -פי הסכם זה ו/או על-על הספקלגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

 שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
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, וכי המבטח מכביידי -מים לכל ביטוח אשר נערך עלעל פיו הינם קוד ,יכללו תנאי מפורש הספקביטוחי  .9.9
. כמו כן, יתחייב המבטח שהפוליסות לא מכבימוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

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

, לרבות אי מתן הודעה ו/או הספקקיום בתום לב החובות המוטלות על  לפיו אי ,יכללו סעיף הספקביטוחי  .9.11
 לקבלת שיפוי.  מכבישל  בזכויותיהלא יפגעו  ,אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות

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

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

פי -מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על הספק(, ו)אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון מטעמה
 הפוליסות.

הספק מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא חוזה זה,  .9.12
ערוך ולקיים את הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו ל

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

 המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

לא יהיו נחותים מהנוסח  ,מקצועית, למעט ביטוח אחריות הספקמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  .9.13
 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. הרלוונטי למועד עריכת הביטוחהידוע כביט 

 

 רישיונות והיתרים 10

 תהרישיונומתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או  הספק
מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת  הספקפי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. -הדרושים על

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

 של ההסכם הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית

 

 הספקמועסקי  11

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

 בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

ב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם החלים הספק מתחיי .11.2
 עליו.

הספק אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או בקשר למתן  .11.3
ה למתן להם בעת מתן השירות או בכל פעילות הקשור שייגרםהשירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש 

 השירות. 

פי ההסכם, וכי כל זכות שניתנת -כן מצהיר הספק, כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על .11.4
פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם ו/או מטעמם, לפקח -על

וראות ההסכם במלואן, ולא ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע ה
תהיינה לספק ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל 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 

 מכל סיבה שהיא.פי ההסכם, -ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל התקשרות על

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

ות את מכבי בגין כל נזק מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הספק מתחייב לפצות ו/או לשפ .11.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים -ו/או הוצאה שייגרמו לה, אם ייקבע על

 מהמוצהר בהוראות פרק זה.

  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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 ואבטחת מידע  שמירת סודיותפרסום,  12

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

 :דרישות לסודיות .12.1

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

דיעה יזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ה .12.1.1
או אגב ביצוע במהלך בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או 

 או לאחר סיומה. , לפני תחילתהההתקשרותההסכם או מתן השירות, תוך תקופת 

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

ביחס לכל מידע על  על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן לשמור .12.1.2
עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על ספקיה, מידע ושל מכבי, 

רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת 
 .("המידע" :פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן-הזוכה על תיוביצוע התחייבו

, אלא אם קיבל אישור למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא .12.1.3
 ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

 אך ורק לעובדי לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע .12.1.4
עובדי הזוכה, נותני שירותים והמועסקים על ידו שכל ולדאוג לכך המורשים לכך,  הזוכה

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

-)בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על מכבימפורטות בהסכם זה, וכן כלפי סודיות ה
 . ידי מכבי(

י עובדיו יד-לאחראי כלפי מכבי למילוי האמור עהזוכה יהא מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי  .12.1.5
 ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .12.1.6

ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם ההתקשרות  כההזו מידע שהיה בידי  .1
 ;שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות בהסכם זה

 ;מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות .2

 הזוכה. מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של .3

ובלבד שהזוכה  ,פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת-או על פי דין-לע מידע שחובה לגלותו .4
 הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

רשאי הזוכה לא יהא כל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הוא מסכים שולו ידוע כי  .12.1.7
 לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

 ולרבות מידע אשר קיימת לגבי ,חשף גם למידע רגיש ביותרהוא יישייתכן ו וידוע לכי  .12.1.8
אשר התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, ו

גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים והפסדים 
מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה הזוכה כי , ודיותמידע בסוהולהפרת התחייבות לשמירת 

 של מכבי.

א מודע לסנקציות הוידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, וכי  .12.1.9
הוא או מי צפוי אם הוא האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן 

חוק הגנת הפרטיות, ( הוראות )אך לא רקפר הוראות אלו, לרבות מעובדיו מי מטעמו י
 וכל דין רלבנטי נוסף., 1996-תשנ"והותקנותיו, חוק זכויות החולה,  1981-התשמ"א

 :דרישות אבטחת מידע .12.2

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 –למפרט  12.4הזוכה מצהיר ומתחייב לעמוד בדרישות אבטחת המידע כפי שפורטו בסעיף  .12.2.1
 .נספח א' למסמכי המכרז
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ימים לפחות, לערוך אצל הזוכה )בחצריו ו/או  3רשאית, בכל עת בהודעה של מכבי תהא  .12.2.2
בהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת מידע, שמירת סודיות ופרטיות 

פי האמור בהסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור -הנוגעים לביצוע התחייבויות הזוכה על
וניים ו/או לוגיים, מהימנות עובדים, בדיקות חוסן ביקורות על אמצעים פיזיים ו/או אלקטר

הזוכה מתחייב לתקן את הליקויים שיימצאו בלוח זמנים  )מבדקי חדירה מבוקרים( וכיו"ב.
 המותאם לרמת החומרה של הממצא

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

 

 בנקאית לביצוע ההסכםערבות  18

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

בהתאם לאומדן הכמויות משווי הצעתו כולל מע"מ למכבי  11% -השווה ל(, בסך "ערבות הביצוע"
לאחר תום  חודשים 4שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום  במכרז ולמחירים שהציע,

 .התקשרותתקופת ה

או הסתיים מתן  כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות ערבות הביצועמבלי לפגוע בכלליות היקף  .13.2
-למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו עלמכל סיבה שהיא, והזוכה גרם / אספקת המוצר/ים השירות 

לתקופה  שלהאו לדרוש הארכה נוספת  ערבות הביצועתהא מכבי רשאית לחלט את  -פי ההסכם 
תחזיר מכבי לזוכה את  ,והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות

 .ערבות הביצועכתב 

ערבות פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את -תיו עלבכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויו .13.3
למשא , כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, הביצוע

 משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי. ומתן

, יהא הזוכה חייב לחדש את חלק מהםאו  ערבות הביצועהשתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי  .13.4
)שבעה(  7לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, תוך  ערבות הביצועאו להשלים את סכום  הביצוע ערבות

 .מתוכהאו כל סכום  ערבות הביצועאת  מימשהימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי 

 פי ההסכם.-כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על ערבות הביצועאין בגובה  .13.5

 פי כל דין.-יף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או עלהאמור בסע .13.6

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

 

 תקופת ההתקשרות וסיום ההסכם 14

, שתחילתה ביום שלוש שנים, תהא לתקופה של שירותי שינוע תכשיריםההתקשרות עם הזוכה לגבי  14.1
  .ו/או "תקופת ההתקשרות"( "ההסכם"תקופת  :)להלן________ 

( החודשים הראשונים של תקופת ההסכם יהוו תקופת נסיון        )להלן: 3למרות האמור לעיל, שלושת ) 14.2
 25%"(, במהלכה יהיה על הזוכה לבצע בהצלחה שינוע תכשירים בשיעור של לפחות תקופת הניסיון"

לות, וזאת כתנאי להמשך הסכם ההתקשרות. ככל שהזוכה לא יעמוד בתנאי הנ"ל, תהא מהיקף הפעי
 במכרז. המכבי רשאית להביא הסכם זה לסיומו בתום תקופת הניסיון ולעבור למועמד הבא בתור לזכיי

תקופות נוספות בנות שנה כל אחת,  3-למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב 14.3
ותנאי  הוראות יתרתוך שמירה על כל והכל  ( מיטיבים בתיאום עם הזוכה, 2; או )( זהים1בתנאים )

 (."תקופות האופציה")להלן:  ההסכם

 או כולו, זה הסכם להביא, עת בכל, רשאית תהא מכבילעיל,  14.3-ו 14.1אף האמור בסעיפים  על 14.4
 ובלבד, שהיא סיבה ומכל הבלעדי דעתה שיקולפי -על, לסיומו, מסויימים/מוצרים לשירותים ביחס

 .מראש חודשים 6 לפחות בכתב לזוכה כך על שהודיעה
 סיום עם בקשר מכבי כלפי תביעה/או ו דרישה/או ו עילה/או ו טענה כל לזוכה תהא לא, כאמור במקרה
 .ההסכם

לבטל את ההסכם לן, תהא מכבי רשאית מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים לה 15.1
כלשהי  תהא טענה ו/או דרישהשלזוכה באופן מיידי, וזאת מבלי את ההתקשרות עם הזוכה  לסייםו

 :בקשר לכך

 ;הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זההזוכה אם  15.1.1



 

 
24 

/או צו וניתן כנגדו צו פירוק ו/או אם בקשת פירוק  ל ידוו/או ע הזוכהנגד כאם הוגשה  15.1.2
 והליכים, , לרבות כונס נכסים זמניהזוכהלהקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי 

 ; ימים 61 בתוך בוטלו לא כאמור

אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא נכונה או ללא  15.1.3
 מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

 –ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית הפר הזוכה את מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  15.2
 ; אוכאמור לעיל לבטל את ההסכם לאלתר 15.2.1
לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או ההתחייבות  15.2.2

ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא אחר הוראות מכבי,  3תוך 
כתוצאה מההפרה  מכביייגרמו לנגרמו ו/או שהנזקים שוכמו כן לשלם לה פיצויים בגין 

 .הקיום כאמור-האמורה ו/או אי

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד  15.3
 שתקבע מכבי בהודעה.

רת אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל הפ 15.4
פי הוראות ההסכם -, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1971-הסכם(, התשל"א

 פי דין. -או על

 

 הסבת ההסכם איסור 15

פי ההסכם או את - כויותיו עלזהזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את  15.1
 מכבי. , אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב שלהחובות הנובעות ממנו

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת  15.2
 כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. 15.3
 פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל גוף-מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על 15.4

עניין" בו כהגדרתו של -הינה "בעל שמכבימשפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או 
 פי הסכם זה לא תיפגענה.-, ובלבד שזכויות הזוכה על1968 –עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -"בעל

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. 15.5
מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, מתחייב הזוכה להעביר לרשות מכבי בכל  15.6

 ו/או למחוק את המידע שהגיע לידיו עקב השירותים שסיפק במסגרת הסכם זה. 

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של  15.7
 ההסכם.

 
 זכות קיזוז 16

 , תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכהולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  16.1
 מכל סכום שיגיע לזוכה ,עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת

 ממכבי.
 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם 16.2

 אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומיםלאחריו, טעויות, 
 ממכבי. לזוכהשיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע 

 

 ויתור בכתב 17

 לפיו, אלא בכתב. הצדדיםאין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות  17.1
במקרה מסוים לא תשמש תקדים ולא הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם  17.2

 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
לא ייחשב הדבר כויתור על  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על 17.3

 זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.
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 סמכות שיפוט 18

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו/או למכרז,  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 . יפו -אביב-בתלתהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות 19

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך תחשבנה כאילו למען  אלקטרוני פי הסכם זה תישלחנה בדואר-כל ההודעות על
 שליחתן. שעות מעת)עשרים(  36הגיעו לתעודתן בחלוף 

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 
 

           __________________                                               ___________________ 
 ה ז ו כ ה                                                                  מ כ ב י

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
26 

 להסכםנספח 

 

 115/2015מכרז מכח  נספח איכות להסכם

 בין:

 תל אביב / היכל הסיטי 27רח' המרד  מכבי שרותי בריאות,

 "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :להלן קראיתאשר 
 , מצד אחד

 

 בין:ל

 __________________ בע"מ__________

 __________________________ח.פ. __

 _____________________________מרח' ____

 "חברת השינועאו " "הזוכה" :להלן יקראי אשר

 , שנימצד 
 

 :םענייניתוכן ה

 מבוא .1
 היקף ההסכם .2
 מערכת איכות .3

 כח אדם .3.1
 ביקורות .3.2
 חריגות .3.3
 תלונות .3.3
 משלוח תחת קרנטינה החזרים/ .3.5
 קבלנות משנה .3.3
 בקרת שינויים .3.7
 דרישות רגולטוריות .3.3

 הפצת מוצרים .3
 הוראות אחסון, הפצה ומפרטים .3.1
 ניטור טמפרטורה בשינוע .3.2
 מפרט הרכבים .3.3
 טעינה ופריקה .3.3
 אחסון ביניים .3.5
 בטחון .3.3

 תיעוד .5
 תוקף ההסכם .3
 הגדרות וקיצורים .7
 רשימת נספחים .3
 פצה שלהםוהה רשימת המוצרים ותנאי האחסון –נספח א  .9

 רשימת אחראים ליצירת קשר –נספח ב 
 אחריותתחומי טבלת  –נספח ג 

 מסמכים קשורים ישימים .10
 ML-C007הוראת אגף להחזרות            .10.1
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 מבוא .1
 .לחברי מכבי רפואיים תכשירים באספקת ,רתהי בין, שעוסק תאגידהיא  מכבי

 מכבי מבקשת מחברת ההובלה לבצע שינוע, אחסון ביניים והפצה של מוצרים אלה.
 חברת השינוע היא מפיץ מוסמך של תכשירים רפואיים על ידי משרד הבריאות.

 השירותים שיינתנו על ידי חברת השינוע ייבצעו בהתאם ל:

  דרישותGDP )כפי המוגדר על ידי משרד הבריאות( 

  תנאי אחסון והובלה של תכשירים של משרד הבריאות. -123נוהל 

 הוראות מיוחדות ממכבי 

 כולות לבוא ממשרד הבריאות דרישות נוספות שי 

 במידה ודרישה אחת היא יותר מחמירה מאחרת, המחמירה היא שקובעת.
 במידה והחוקים כפי שמשרד הבריאות קובע משתנים, החוק החדש הוא הקובע.

 
שני הצדדים )מכבי והזוכה( מודעים שהסכם מסחרי בין הצדדים נחתם לפני ההסכם זה,. בכל הנושאים האחרים, 

  אין שינוי בהתייחסות להסכם המסחרי. 

 היקף ההסכם .2
הסכם זה הוא הסכם איכות המגדיר את אופן ההתנהלות על פי דרישות רגולטוריות בלבד והוא לא בא במקום 

 .שינועים בין מכבי לבין חברת ההסכמים מסחריים שקיימ

 

 מערכת האיכות .3
 תפעל על פי מערכת האיכות ונהלים ..שלה. שינועאם לא יוגדר אחרת בהסכם זה, חברת ה

שיסוכמו בין  KPI (key performance indicators)חברת השינוע תמסור למכבי בסוף כל רבעון דו"ח נתונים של 
 הצדדים(.

 

 כח אדם .3.1
ל העובדים העוסקים בשינוע, אחסון והפצה של התכשירים יהיו מודרכים ומוסמכים חברת השינוע תבטיח שכ

 . עובדים אלה יהיו בעלי ניסיון והאחריות שלהם תהיה מוגדרת היטב בתאור התפקיד שלהם.GDPבדרישות 
 ההדרכות של העובדים יתויקו בחברת השינוע ויוצגו למכבי או משרד הבריאות על פי דרישה. דכל תיעו

 

 קורותבי .3.2

 :ביקורת של מכבי 
חברת השינוע מסכימה שנציגי מכבי יבצעו ביקורות על פעילותה והמתקנים שלה. הביקורת תבוצע 

 ימי עבודה. 13לפי נהלים פנימיים של מכבי, וחברת השינוע תגיב על ממצאי הביקורת בתוך 

התיקון על כאשר יש לתקן דברים על פי ממצאי ביקורת שהוסכמו, חברת השינוע תבצע את 
 חשבונה.

 :ביקורת רגולטורים 
 חברת השינוע תאפשר לנציגי משרד הבריאות לבצע ביקורות של פעילות ומתקנים  שלה.

 
חברת השינוע תדווח מיידית למכבי על קיום ותוצאות ביקורות אלה. דיווח זה יכלול סיכום כל 

מתוך דו"ח  םוהמשמעותיים בביקורת וגם העתק של הקטעים הרלוואנטיי םהממצאים הקריטיי
 ימי עסקים מקבלת הדו"ח(. 5משרד הבריאות )בתוך 

 

 חריגות .3.3
כל סטייה מהמוגדר בהסכם זה, כגון, מפרטים, נהלים, זמן נסיעה, זמני אחסון, טמפרטורות, תאונות ייחשבו 

 לחריגות. 
 

מכבי בזמן אמת, וחברת השינוע תמתין לאישור מכבי לבצע את חריגות שהתרחשו לפני משלוח ידווחו ל
 המשלוח.

 
או אחסון ביניים תדווח מיד לגורם מוסמך של חברת השינוע, שידווח מיידית לאיש \כל חריגה בזמן השינוע ו
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הקשר במכבי. במקרה של תאונה או השבתה של כלי רכב, חברת השינוע מתחייבת לתחלופה מתאימה 
 ורה שנקבעה, ובתוך פרק הזמן שנקבע בהסכם המסחרי.בגבולות הטמפרט

 

 תלונות .3.3
מכבי תדווח לחברת השינוע מיידית על כל תלונה, החזרה או אזהרה שהיא תקבל אשר קשורים ישירות 

 לפעילות של חברת השינוע.

ות מכבי אחראית לטפל בתלונות לקוחות. חברת השינוע מתחייבת לסייע למכבי בכל דרך לבדוק ולטפל בתלונ
 ככל שהדבר תלוי בפעילות של חברת השינוע.

ימים מקבלת התלונה  10סיוע זה יכלול, בין היתר, בירור כל תלונה שקשורה לפעילות של חברת השינוע תוך 
 ולמסור למכבי את ממצאיה.

מונעת, חברת השינוע מתחייבת ליישם פעולות אלה על \במידה ובדיקת התלונה מובילה לפעולה מתקנת
 ימים. 30וך חשבונה ת

 

 (Recall)החזרים  .3.5

ירוכזו    RECALLתכשירים שהוצאה עבורם הוראת החזרה - MLC- 007החזרות  -עפ"י הוראת אגף מכבי 

". חברת השינוע תוודא שהמובילים יונחו להפרדה פיזית RECALLהחזרה/בקרטון  נפרד עליו תודבק תווית "

  RECALLהחזרה/שירי בין אריזות עם תכשירים רגילים לבין אריזות עם תכ

 קבלנות משנה .3.3
חברת השינוע מתחייבת לא להעביר שום חלק מהפעילות שלו לקבלנות משנה של צד שלישי ללא אישור 

 מקדים מפורש ובכתב של מכבי.
 

במידה וחברת השינוע קיבלה אישור ממכבי לקבלן משנה, באחריות חברת השינוע לחתום על הסכמי איכות 

 .GDPלדרישות ולפקח על התאמת הקבלן 
 

קבלני משנה של חברת השינוע יחויבו להודיע לחברת השינוע על כל שינוי משמעותי. חברת השינוע תעביר 
 ימים. 5למכבי את המידע הזה תוך 

 
חברת השינוע תהיה אחראית על תפקוד קבלני המשנה שלו, ותספק למכבי דו"חות ביקורת שהיא מבצעת על 

 הקבלנים.

 

 בקרת שינויים
 

שינוי, לרבות שינוי מקום )שינוי פיזי של מיקום החברה( , שינוי נהלים המשפיעים על תכשירים רפואיים כל  .3.7
 של מכבי,

חייב לקבל אישור מקדים של מכבי  -ציוד )כל הקשור ומשפיע על התכשירים הרפואיים של מכבי( ותוכנה 
 בכתב לפני הכנסתו בפועל.

 סכמה הדדית באישור בכתב של שני הצדדים בלבד.תוספות ושינויים להסכם זה יבוצעו אחרי ה

 דרישות רגולטוריות .3.3
 חברת השינוע מתחייבת לעמוד בכל הדרישות הרגולטוריות של משרד הבריאות בהקשר לפעילות שלו.

 

 אחסון ביניים והפצת מוצרים .3

 הוראות אחסון, הפצה ומפרטים: .3.1
של התכשירים הרפואיים יבוצעו בהתאם  חברת השינוע מתחייבת לוודא שכל פעולות אחסון ביניים והפצה

למפרטים שמכבי תספק. אם מפרטים אלה מתורגמים למסמכים של חברת השינוע, יש לוודא שהמעבר נעשה 
 נכון ומדויק.

 מלאה של התכשירים בכל זמן האחסון והשינוע. (Traceability)חברת השינוע תוודא עקיבות 
 וע של התכשירים:חברת השינוע תוודא שבכל זמן האחסון והשינ

 ,זהות המוצר לא תאבד 

 ,המוצר לא יזדהם 
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 ,יינקטו אמצעים למניעת נזק ופגיעה באיכות 

 .יינקטו אמצעים למניעת גניבה, שוק שחור וזיופים 

 

 ניטור טמפרטורה באחסון ובשינוע .3.2
 חברת השינוע מסכימה לנטר ולרשום את טמפרטורת הסביבה בה מאוחסנים ומופצים המוצרים.

יבוצע בעזרת מכשור מכויל על ידי גורם שמוסמך לכיולים על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  ניטור זה

(ISRAC). 
 אם מכבי תחליט להוסיף אוגרי נתונים )לוגרים( נוספים על מוצריה, חברת השינוע לא תתנגד לכך.

רה כללית, דרישות דרישות הטמפרטורה לאחסון ושינוע של כל המוצרים מוצגים בנספח א להסכם זה. בצו
 אלה הן:

  אחסון בטמפרטורת חדר מבוקרת–°C15-25 

 במקררי הספק  ראחסון בקירו- °C2-3 

 
 הקבלן ידאג לצמצם את זמני החריגה מההגדרות הנ"ל למינימום )למשל בזמן טעינה ופריקה של הרכב(. 

 חברת השינוע תמסור את רישומי הטמפרטורה בסוף ההפצה למכבי עפ"י דרישה. 

 מפרט הרכבים .3.3
 יוסכם בין שני הצדדים. מפרט זה יכלול: רמפרט הרכבים לשינוע בקירו

 סוג רכב ודגם 

 רהקירו תתאור טכני של יחיד 

 דו"ח כיול של הגשש לשידור הטמפרטורה למוקד החברה 

  דו"ח מיפוי טמפרטורה של תא האחסון. מיפוי הטמפרטורה יעשה לפי פרוטוקול מתאים ויכלול
 בפינות ובמרכז אזור האחסון .לפחות : בדיקה 

 רתכנית אחזקה של יחידת הקירו 

 תאור מערכות ניטור טמפרטורה 

 םשרטוטים רלוואנטיי 

 

 חברת השינוע תמסור למכבי רשימה של רכבים עם מספרי רישוי שעומדים בדרישות המפרט.
ושל מערכת ההתראה ברכבים בעזרת מכשור מכויל על ידי  רחברת השינוע תבצע כיול שנתי של יחידות קירו

 גורם שמוסמך לכיולים על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
 חייבות להמשיך ולעבוד. רבכל עצירה של הרכב יחידות הקירו

 

 טעינה ופריקה .3.3

 .חברת השינוע תוודא ע"פ נהליה הפנימיים שהרכבים נקיים ויבשים 

 הליה הפנימיים שהרכבים נטענים בצורה סיסטמתית לפי חברת השינוע תוודא ע"פ נFILO. 

 .חברת השינוע תוודא בנהליה הפנימיים שהרכבים ממוזגים לטמפרטורה הדרושה לפני הטעינה 

  חברת השינוע תוודא בנהליה הפנימיים שלא יטענו באותו רכב מוצרים שיכולים להשפיע אחד על
 השני.

 

 אחסון ביניים .3.5

 שישי שבת  למעטשעות,  33נהליה הפנימיים שאחסון הביניים לא יעבור חברת השינוע תוודא ב
חברת השינוע תוודא בנהליה הפנימיים שמתקני אחסון ביניים מכוילים על ידי גורם  .חגוערבי 

 שמוסמך לכיולים על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 ודו"ח מיפוי טמפרטורה של מתקני אחסון הביניים.  חברת השינוע תציג דו"ח כיולים 

  מיפוי הטמפרטורה יעשה לפי פרוטוקול מתאים ויכלול לפחות : בדיקה בפינות ובמרכז אזור האחסון
 . לחדרי איחסון גדולים גם ליד הקירות.
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 בטחון .3.3
ו בשינוע כדי חברת השינוע תבטיח לקיים נהלים למניעת גישה בלתי מוסמכת למוצרים, באחסון ביניים א

למנוע גניבה, וזיופים. כלי הרכב יהיו נעולים בכל עת כולל בעת ביצוע מסירת המשלוחים ליעדם ,הרכבים 
 דקות 30בשינוע לא יישארו ללא השגחה מעל 

 

 דתיעו .5
 שנים. 3רלוואנטי לאחסון והפצה של המוצרים מינימום של  דחברת השינוע תשמור כל תיעו

 

 תוקף ההסכם .3
 תקף ביום החתימה. הצדדים יבחנו את אמיתות הנספחים אחת לשנה לפחות. הסכם זה יהיה

 הסכם זה יישאר בתוקף כל עוד הסכם ההפצה בתוקף אלא אם הצדדים הסכימו בכתב לבטלו.

 

 הגדרות וקיצורים .7

7.1. GDP – Good Distribution Practices )תנאי הפצה נאותים( 

 .כל סטייה מהמפרטים, פרוצדורות, הגדרות –חריגה  .7.2

 

 רשימת נספחים .3

 

 רשימת המוצרים ותנאי האחסון וההפצה שלהם –א  נספח

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 רשימת אחראים ליצירת קשר –נספח ב 
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 תחומי אחריותטבלת  –נספח ג 

 

חברת  מכבי תחום מס.

 שינוע

 GDP X Xעמידה בדרישות  1

  X חברת השינוע וקבלני המשנהביקורת  2

 X  אישור פעילות ממשרד הבריאות  3

 X  הדרכה והסמכת עובדים 3

 X  דיווח חריגות באחסון ביניים או בהובלה 5

 X X החריגות בירור 3

 X  מונעות\יישום פעולות מתקנות 7

 X X טיפול בתלונות 3

 X X בטיפול בתלונות בירור 9

 X X אישור קבלני משנה 11

 X X אישור שינויים 12

 X  ביצוע כיולים ביחידות אחסון ורכבים 13

הכשרה ותיקוף מערכות )רכבים , מחסנים , מקררים , מערכת  13

 ניטור(

 X 

 X  בטחון המוצרים 15

 X X תעוד 13

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 

 מכבי חברת השינוע 

   שם:

   תפקיד:

   חתימה:

   תאריך:
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 נספח להסכם

 יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה

 

 

 תאריך:_____________ 

 לכבוד

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

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

 

"(  לרבות הספקעל שם ________________ )להלן: "הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן 
בקשר עם מתן שירותי שינוע  תכשירים  וכן כל השירותים הנלווים בקשר עם בהסכם שנערך ביניכם לבין הספק )להלן 

"( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימת ביום _______ )להלן: ההסכם" -" והשירותיםבהתאמה: "
 "(.תקופת הביטוח"

 
ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין )נוסח  -ביטוח חבות מעבידים .1

, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד 1981 -חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
לאירוע ובסה"כ לתקופת ₪  21,111,111בול אחריות כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בג

הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי עובדיה ומנהלי במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי 
 הספק.

 __________________פוליסה מספר 

 

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

לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. ₪   8,111,111השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של 
רחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף הפוליסה תו

אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה 
 בשליטת הספק. ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש מכבי באחריות או בפיקוח או 

 __________________פוליסה מספר 

 

לכיסוי אובדן או נזק פתאומי ובלתי ₪   אלף  211-ביטוח  בגבול אחריות שלא יפחת  מ - ביטוח סחורה בהעברה .3
 צפוי לטובין של מכבי  מכל סוג שהוא, הנמצא בחזקתו של הספק ו/או מי מטעמו מרגע קבלתם ע"י הספק ו/או ע"י
מי מטעמו ו/או עבורו ועד מסירתם ביעד הסופי אליו מועבר הרכוש בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים 
לרבות, בעת אחסנה או חניית ביניים, חניית לילה, טעינה, פריקה והובלה בכל אמצעי מכני ובכל כלי רכב. הכיסוי 

 וח. מורחב וכולל כיסוי מפני גניבה ופריצה במלוא שוויו עד לסכום הבט
 סכומי  הביטוח יהיו במלוא ערכם של המטענים  כפי שיוצהרו על ידי  מכבי.

הביטוח כאמור כולל תנאי מפורש על פיו אנו 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. 

יטוח  מורחב לכלול הרחבה מיוחדת  לנזק לתרופות הנובע מקלקול  מוצרים  עקב שבר מכני  במערכות  הקירור הב
 של המוביל  או כתוצאה משינוי  מטמפ'   מכל סיבה שהיא.  

 __________________פוליסה מספר 

 
 

 

המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת  -/ אחריות המוביל ביטוח אחריות מקצועית .4
חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל הפועלים 

₪   1,111,111מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות של
לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או 
מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח 
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 אך למעט חבות מכבי כלפי הספק. 

יף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן או נזק עקב שינוי טמפרטורה, אובדן מסמכים, הביטוח הניתן בסע
אבדן שימוש, איחור או עיכוב בביצוע השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות 

 ן אי יושר עובדים.ופגיעה בפרטיות שנעשו בתום לב.  כן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של הספק בגי
הננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הספק למכבי לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח לפי 
הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת הפוליסה, אך 

וטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסות לא לפני ____________ . במקרה שהביטוח בחברתנו יב
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל  6תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין 
 ההודעה במהלך תקופת הביטוח. כאירוע עליו נמסרה

 __________________פוליסה מספר 

 

 כללי
 

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

ו/או מי מטעמה וכי בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי  .6
 אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי מטעמה.

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי  .7
 יום מראש. 31שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

8.  

נוסחי פוליסות הספק, )למעט בטוח אחריות מקצועית( לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע  מוסכם בזאת במפורש, כי
 כ"ביט" במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו 

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

   

 רב, בכבוד

 

                                                             ________________    ______________________ 
 חברת הביטוחשם ותפקיד החותם                                                       חתימה וחותמת                
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 נספח להסכם

 בלבדערבות ביצוע לשימוש הזוכה 

 

 שימוש הזוכה במכרזל -ערבות ביצוע  -נוסח ערבות בנקאית אוטונומית

 

 לכבוד

 227/99מס'  מאניתועותמכבי שירותי בריאות אגודה 

 תל אביב 27רח' המרד 

   א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

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

)מכח מכרז מס' ( בקשר עם הסכם "החייב" :)להלן ____________כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת

 . שירותי שינוע תכשיריםאספקת ל( 115/2115

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

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

 נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

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

(  אזי יחושב "המדד היסודי"______, היינו: ____ נקודות )להלן: לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב

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

 (.המוגדל"

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

 

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

כולל הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד שהסכום ה

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

 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל . 

 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 בכבוד רב,

 

 __________שם הבנק:

 __________שם הסניף:



 ג'נספח 

 לכבוד

 בריאות שרותי מכבי

 
  115/2015 למכרז מס'  הצעה טופס: הנדון

 
 

 ________________________________ התאגיד המציע:
 
 

 הערות: _________________________________________________________________________
 
 

 הצהרה והתחייבות המציעכתב  .1

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

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

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

 כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז. ,אנו מצהירים 1.1
 

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

 .כלשונו המצורף ההתקשרות

 

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

 הכנת במהלך עקיף או ישיר באופן נחשף אליהם והמידע הנתונים סודיות לשמירת מתחייבים הננו 1.4
 .מכבי לבין בינינו  תהא אם  ההתקשרות תקופת במהלך לרבות  ולאחריה ההצעה

 

 לא  בתוקפן זה והתחייבות הצהרה בכתב התחייבויותינו ואת הצעתנו את להשאיר מתחייבים אנו 1.5
 האחרון מהמועד ימים )תשעים( 91 שיעברו לפני מהן בנו לחזור ולא לתקנן לא  לשנותן לא  לבטלן
 לפי ההתקשרות תקופת כל במשך  במכרז הזוכים נהיה ואם  זה במכרז ההצעות להגשת שנקבע

  .ההסכם

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

 .במכרז

 
 

 , לא כולל מע"מ.  חש" -המחירים בהצעה נקובים ב 1.7
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  :הצעתנו להלן .2
 

 מעלות צלזיוס( 25-15) בטמפרטורת החדרשינוע  2.1

 

אומדן כמות  יעד השינוע הפעולה תיאור
 שנתית

 ליחידהמחיר 

 (לא כולל מע"מ  ,בש"ח)

מהמרכז הלוגיסטי תכשירים שינוע 
ים הדורשתכשירים ובחזרה, לרבות 

)כולל שינוע והחזרת  שינוע בקירור
צידניות רב פעמיות ריקות וקרחומים 

 (12,111בכמות של 

כולל כל הארץ 

 אילת
 

36,111  
 481-)כולל כ

 לאילת( ארזיםמ

 

 שינוע מארזים )קרטון או אריזת קלקר(

 מכביפארם מיעד ליעד בתוך 

38,111  

  לאשינוע משטחים מ/
 המרכז הלוגיסטי 

12   

)בעיקר  מכבי פארם לאשינוע משטח  מ/
 לבתי אבות( 

721   

שינוע מארז ישיר ליעד )אספקה דחופה( 
 מהמרכז הלוגיסטי או מיעד אחר 

24  

   361 שינוע דחוף ממכבי פארם
 

 
 :מעלות צלזיוס( 8-2) ברכב קירור בלבדשינוע  2.2

 

 אומדן  יעד השינוע הפעולה תיאור
 כמות שנתית

 ליחידהמחיר 

 (לא כולל מע"מ  ,בש"ח)

 אילתכולל כל הארץ  מהמרכז הלוגיסטי תכשירים שינוע 
 

12,111 
 

 ממכביפארם  תכשירים שינוע 
 (.אחת לחודשכמכל בית מרקחת,  1-כ)

 אילתכולל כל הארץ 
1,211 

 
 

 הערה:
 מכבי תפעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי את השינוע בקירור מהמרכז הלוגיסטי.

 
 
 
 
 

 : ____________________חתימה : ____________________ השם המלא
 
 

 ____________________חותמת:  : ________________________תפקיד
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  :להצעה לצרף שיש מסמכים רשימת .8

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

 התאגדות תעודת. 

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

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3תאריך של עד 

 לום חובות ותש אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות
 .1976-"והתשלמס(, 

 .אישור רואה חשבון על היקף פעילות כספית 

 הבריאות משרד מטעם לתרופות מסחר בית רישיון. 

  ידי על כוללדרישות הסכם זה,  פיכל הרכבים שיופעלו על המפקח על  –תעודת קצין בטיחות בתעבורה 
 .משנה קבלני

 מכל דגם המשמש  כלי רכב לשני הבריאות משרד של 126 נוהל"י עפהכשרה, כיול ומיפוי טמפ'  דוחות
 .4.1.5, כמפורט בסעיף מטעם המציע – התכשירים להובלת

  ,בקירור ו/או  לכל הצעהאותם חובה להגיש בצירוף , 4.1.7כהוכחה לסעיף מסמכים מטעם הספק(
 בטמפרטורת החדר(:

 .GDPתוכנית אב לפרויקט תנאי הפצה נאותים  1

 .GDP -בהתאם ללבית מסחר תרופות הספק מדיניות איכות  2

 .GDP-בהתאם לתהליך טיפול בחריגות ופעולות מונעות ומתקנות  3

 1967 –"ז התשכ"מפעל חיוני", לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום,  אישור. 

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

  למסמכי המכרז. 'הנספח  -תצהיר עשוי בפני עורך דין 

 על ידי חברת ביטוח מהאישור עריכת ביטוחים חתושל  טיוטה. 

 ממכבי המכרז מסמכי רכישת על המעידה קבלה. 

 

 

 
 

 : ____________________חתימה : ____________________ השם המלא
 
 

 ____________________חותמת:  : ________________________תפקיד
 
 
 



 

 'דנספח 

 

 המציע פרטי טופס
 

  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 
 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 
 
  פרטי המציע .1
 

 שם
 
 

 מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 :טלפון נייד
 

 טלפון נייח:
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  
 

 
 
 תיאור כללי של המציע  .2
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 ניסיון קודם ולקוחות  .3
 

 במתן שירותי שינוע תכשיריםמספר שנות ניסיון של המציע 
 
 

 , לו ניתן שירות בשלוש השנים האחרונותנקודות חלוקה, בפריסה ארצית 250 -כלפחות עם  לקוח אחד
 : )נא לציין שם הלקוח, ופרטי איש קשר(

 
 

 המפורטים להלן:נוספים  לקוחותשמות 
 
1                 ___________________________ .2____________________________ . 
 
3                 ___________________________ .4____________________________ . 
 
5 .                   __________________________6____________________________ . 
 

 
 
 
להלן פירוט ממליצים מבין לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו / להם אנו מספקים בשנים  .4

 ממליצים 3יש לציין לפחות  – האחרונות  באופן סדיר
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 נייד ונייח: טלפון
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
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 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 השירות:תקופת מתן 
 

 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 

 

 חותמת: ________________________ : __________________  שם מגיש ההצעה         

 

 : ________________________תאריך  חתימת המציע: ____________________          
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 'הנספח 
 

 ת  צ  ה  י  ר
 
 
 

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

 
 

למכרז ( "הספק")להלן:  ________________________כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת תצהירי זה ניתן  .1
 שירותי שינוע תכשירים. לאספקת 115/2115

 .תצהיר זה בשמו יתןילומוסמך  ,אצל הספקמשמש בתפקיד _________________ הנני  .2

 שירותי שינוע תכשירים כמפורט במפרט.  , בעצמו ו/או באמצעות קבלן משנה, הספק מסוגל לספק למכבי .3

(, באספקת שירותי שינוע 2114-2112 )בשנים לפחות שלוש שניםסיון מוכח בישראל של יבעל נ הספק .4
 וכל הכרוך בכך. תכשירים

 והפצה נאותים(.  ון)תנאי אחס  GDPהספק עומד בנהלי משרד הבריאות ותנאי עבודה   .5

בטמפרטורת החדר  כל כלי הרכב של  הספק ו/או קבלני המשנה יהיו כלי רכב ייעודיים להובלת תכשירים .6
 .במפרט 4.1.5לפי העניין( , כמפורט בסעיף ו/או כלי רכב ייעודיים להובלת תכשירים בקירור )

הספק בעל מערכת קשר סלולרי ו/או אלחוטי בכל אחד מכלי הרכב המופעלים על ידו, המאפשרת קשר שוטף  .7
 עם הנהגים.

נקודות חלוקה ברחבי  251בעל ניסיון מוכח בישראל במתן השירותים ללקוח אחד לפחות, עם לפחות  הספק .8
 (.2112-2114ות )הארץ, בשלוש השנים האחרונ

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .9
 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 

 אישור

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

 ______________,מספר  זהות ידי תעודת עצמו על ההישז _______________, מר _________________,

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

 .בפני נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה

 

 

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                                                     
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 נספח ו'
 טופס אמות מידה

 

 
 

ציון  מ 1 עד 5 )5 גבוה(

ציון סףשקלול ב-% פירוט מדדיםקבוצת מדדים
מעקב על הגעת חבילה ליעדה:

מעקב רציף = 5 נקודות . 

מעקב חלקי )העמסה במכבי והגעה ליעד( = 1 נקודה.

מעקב חלקי, מורחב )העמסה במכבי / איחסון מרכז הפצה ספק / 

 15העמסה ממרכז ההפצה / הגעה ליעד( = 3 נקודות.

15סה"כ

 12צי רכב העומד לרשות המציע- ממוצע גיל הרכבים ) שנתיים = 5 

 7שינוע עצמי ללא קבלני משנה

מדד לשינוע בטמפרטורת החדר: 

קירור עצמאית ברכב - ללא פעולת מנוע )שמירת טמפ' בין 15 ל-25 

מעלות צלסיוס(- 20 דקות = נקודה וכל 10 דקות נוספות נקודה 

 7נוספת( 

יכולת הובלה תכשירים בטמפרטורת החדר:  )תנאי איחסון 15- 25 

 6מעלות צלסיוס( לפחות ב-10 רכבים

32סה"כ 

 6עמידה בלוחות זמני שינוע

 6עמידה בהגעת נשוא השינוע ליעדם

 6הגעת נשוא השינוע ליעדו באופן שלם ונקי

 6איכות ומהירות טיפול בעת תקלה

 4שביעות רצון כללית

 5מתן מענה לצרכים מיוחדים

 5שביעות רצון מהתנהגות ואדיבות הנהגים

38סה"כ 

 15התרשמות כללית של צוות הבדיקה

70סה"כ ציון איכות מזערי100סה"כ %

שאלון שביעות 

רצון לקוחות

שינוע בטמפרטורת החדר

יכולות 

לוגיסטיות 

ומחשוב

אבטחת איכות

התרשמות 

כללית של צוות 

הבדיקה

ציון  מ 1 עד 5 )5 גבוה(

ציון סףשקלול ב-% פירוט מדדיםקבוצת מדדים
מעקב על הגעת חבילה ליעדה:

מעקב רציף = 5 נקודות . 

מעקב חלקי )העמסה במכבי והגעה ליעד( = 1 נקודה.

מעקב חלקי, מורחב )העמסה במכבי / איחסון מרכז הפצה ספק / 

 15העמסה ממרכז ההפצה / הגעה ליעד( = 3 נקודות.

15סה"כ

 12צי רכב העומד לרשות המציע- ממוצע גיל הרכבים ) שנתיים = 5 

 7שינוע עצמי ללא קבלני משנה

או - מדד לשינוע בקירור: 

קירור עצמאית ברכב - ללא פעולת מנוע )שמירת טמפ' בין 2 ל-8 

מעלות צלסיוס(- 20 דקות = נקודה וכל 10 דקות נוספות נקודה 

 7נוספת( 

יכולת הובלה תכשירים בקירור )תנאי איחסון 2- 8 מעלות צלסיוס( 

 6לפחות ב-5 רכבים

32סה"כ 

 6עמידה בלוחות זמני שינוע

 6עמידה בהגעת נשוא השינוע ליעדם

 6הגעת נשוא השינוע ליעדו באופן שלם ונקי

 6איכות ומהירות טיפול בעת תקלה

 4שביעות רצון כללית

 5מתן מענה לצרכים מיוחדים

 5שביעות רצון מהתנהגות ואדיבות הנהגים

38סה"כ 

 15התרשמות כללית של צוות הבדיקה

70סה"כ ציון איכות מזערי100סה"כ %

אבטחת איכות

יכולות 

לוגיסטיות 

ומחשוב

שאלון שביעות 

רצון לקוחות

התרשמות 

כללית של צוות 

הבדיקה

שינוע בקירור



 ז'נספח 

 

 מבנה טופס להצגת  שאלות

 מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

 מנהלה
  1     

2     

3     

4     

 מפרט
  1     

2     

3     

4     

5     

 הסכם
  1     

2     

3     

4     

5     

אישור עריכת 
 ביטוחים

 1     

2     

3     

 טופס הצעה
 1     

2     

3     

4      

 ערבות
  1     

2     

 תצהיר
  1     

2     

3     

4      

 

  



 
 

 

 

 'חנספח 
 

 תנאי איחסון והובלה של תכשירים– 126נוהל משרד הבריאות 

http://www.health.gov.il/hozer/dr_126.pdf 

 

 מצורף בחוצץ נפרד

  

http://www.health.gov.il/hozer/dr_126.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/dr_126.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 'טנספח 

 

 רשימת יעדים

 

 הרשימה תועבר לידי הזוכה במכרז

 

 

 

 

 


