
   
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 

 

 
 –)להלן   ותרופות חיסונים לאחסון מקרריםבקשה להצעת מחיר לאספקת 

 ("הבקשה"
 

 כללי .1
 

 לאחסון מקררים( מעוניינת לקבל הצעות "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1
 (, כמפורט בבקשה.ם""המוצרים והשירותי –)להלן  ותרופות חיסונים

 

 גרשון ביקיחובסקיעל גבי טופס ההצעה המצורף ושלוח אל  למלאאת ההצעות יש  .1.2
 .14.01.2016עד יום  bihovsky_g@mac.org.ilלדואר אלקטרוני 

 
מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  .1.3

 מכבי רשאית לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.
 

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.4
 

נו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אי .1.5

 שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.
 

 כבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות המיטביות.מ .1.6
 

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  .1.7
צעתו במסגרת בקשה לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את ה

זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, 
 לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.

 

ימים מקבלת  7ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .1.8
ק יהוו חלק הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספ

 בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
 

בתום הליך הרכש יחתמו הסכמים משפטיים נפרדים )מכבי ואסותא( מול הספק הזוכה, בתוך 
חלק בלתי נפרד מהסכמי   ימים מקבלת הודעת זכייה. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו 7

 ההתקשרות שיחתמו.

 

י הצעתו הכלכלית, ככל שתוכרז כזוכה, ידוע למציע שמכבי תהא רשאית להציג את פרט .1.9
 .בפני מציעים אחרים
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 מפרט
 

 אחרת צוין אם אלא הכרחיות דרישות הינן במפרט הדרישות כל
 

 דרישות למציע: .1

 תאגיד מורשה כחוק בישראל. .1.1.1

-בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .1.1.2
1976. 

י חשבונאות מקובלים, וכפי , לפי כלל2014-2013הכנסותיו בשנים  .1.1.3
 ₪מיליון   1 שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן

  .כל אחת מהשנים לפחותל

 כי הוא נציגו המורשה בארץ.המוצעים המקררים  יצרןבידיו אישור מ .1.1.4

על ידו עומדים בדרישות נוהל משרד  יםוהשירות המוצע המערכות כל .1.1.5
 '(.ג ספחכנ"ב מצ) 2014מינואר  126הבריאות 

המערכות  של טיפוסלאב  וכיוליםתקינות  בדיקתאישור ביצוע  המציא .1.1.6
כי מהיצרן  אישורלחילופין  אועל ידו ממעבדה מוסמכת ו/ ותהמוצע
האשורים הינם על פי סעיף  כל – הבדיקה על אב טיפוסאת ביצע 

 משרד הבריאות. נוהל ל 3.3.3.9

 קבלן משנה/אחר.בעצמו, ולא ע"י  המקרריםמסוגל לספק למכבי את  .1.1.7

טכנאי שירות, התקנה ותיקונים כולל רכב  3מועסקים על ידו לפחות  .1.1.8
 .רלוונטי בשלב חתימת ההסכם עם הזוכה(לכל טכנאי )

טכנאי השירות יהיו בעלי תעודת הסמכה רשמית כטכנאים )לפחות(  .1.1.9
 באחד מהתחומים הבאים: קירור, מיזוג, חשמל. 

 TGAו/או אוסטרליה  HEALTHו/או קנדה  CEו/או  FDAבידיו אישור  .1.1.10
ו/או רשות הבריאות ביפן )במידה והמקרר המוצע על ידו מוגדר ע"י 

 (.Medical grade -היצרן כמקרר רפואי 

)במידה  או תקן רשמי מקביל IECעל ידו תקן  יםהמוצע למקררים .1.1.11
 והמקרר המוצע על ידו מוגדר ע"י היצרן כמקרר תעשייתים(

שנים לפחות, באספקת  שלוששל סיון מוכח בישראל יהינו בעל נ .1.1.12
, תרופות וכל השירותים הכרוכים בכךאו /מקררים לאחסון חיסונים ו

 לרבות שירותי אחזקה.

עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות  .1.1.13
 המזערי הנדרש.

 
 :מערכתמקרר /ל  הנדרשות התכונות .2

 בלבד ( .) למקררים תעשייתיים  . .Aלות אנרגטית דרגה ייע .2.1

 

 הרץ . 50וולט תדירות  230מתח עבודה  .2.2

 . על פי הוראות המזמין NFליטר   1200 - 120נפח פנימי   .2.3

 גובה ונפח בהתאם להוראות המזמין.  .2.4



2.5. Finished Countertop  אחיד רציף ללא פתחים( גימור מכסה עליון( 

 .לפי בחירת מכבי אטומה החזית תהיה שקופה, או דלת .2.6

 .וראת המזמין(נעילת הדלת )עפ"י ה .2.7

 .בהתאם לגודל המקרר 2-5מדפים:  .2.8

 גלגלים לניוד המקרר . .2.9

 ציוד המדידה יעמוד בדרישות התקן הבא : .2.10

U.S. Pharmacopeia General Guidance Chapter <1118> 
“Monitoring Devices – Time, Temperature, and Humidity”, The 

U.S. Pharmacopeia Convention (Rockville, MD, 2005) 
יש   עבור אמצעי מדידה ניידים (data logger) :התקן בדרישות לעמוד 

EN 12830                                                       
מעלות צלסיוס את הבקר יש לכוון  2-8בקר דיגיטלי לשליטה מדויקת על הטמפ' בתחום  .2.11

 לטמפ' אמצע .

 והשוואת טמפ' בכל חלל המקרר. מאולץ  המאפשר פיזור אוויראינטגראלי  מאוורר  .2.12

 . מאוורר בעל מנגנון לניתוק אוטומטי, בעת פתיחת דלת המקרר .2.13

בעל רמת דיוק של  ומכויילרגש טמפרטורה עצמאי כוללת לניטור טמפרטורה  מערכת .2.14

דקות  15באופן שוטף אחת ל   טמפרטורהתדירות דיגום  כוללמעלת צלזיוס,  -+ 0.5

יום לפחות(  30עלת יכולת לפריקת נתונים  מצטברים )של תהיה ב. המערכת לפחות

 .on lineושמירתם בתוכנה של הספק על ידי שידור נתוני המדידה 

צג חיצוני ' יהיה בעל צג חיווי חיצוני דיגיטלי שיאפשר קריאת טמפ' בכל עת ) הטמפ רגש .2.15

 יכול לשמש באמצעות טבלט / מסך מחשב, סמארטפון(

הרגש יכול להיות מחובר למערכת אחסון נתונים פנימית  –ניטור הטמפרטורה  רגש .2.16

 .קבועה 

מקרר מה נפרדת בלתיורישום אלקטרוני רציף  תהיה  טמפרטורהנתוני  אגירת מערכת .2.17

לצורך אגירה, שמירה מאגר נתונים יחיד ומרכזי יש לספק תוכנה ו. )מובנת או נלוות(

 נתונים מכל האתרים ברחבי הארץ. וצפייה ב

אשר דורשים התערבות ידנית באופן  usbו  sd cardת מדיה נתיקה דוגמת באמצעו פתרון

 שוטף אינם מקובלים.

 

  :הערה

ורישום אלקטרוני רציף   טמפרטורהנתוני  אגירתלמכבי הסכם לאספקת מערכות  .1

במקררים )אוגרים(  עם חברת פלקון בע"מ. ניתן ליצור קשר עם חברת פלקון  ע"מ 

.  חברת פאלקון פקת מקרר ואוגר כמערכת אחתלגבש פתרון משותף הכולל אס

מחירון שלה בהסכם בהתאם ל טמפרטורהנתוני  אגירתתספק למציע את המערכות 

   עם מכבי.

 .ניתן להגיש הצעות נפרדות  למקרר כולל אוגר וללא אוגר )לא לשקלול( .2

 

 



שונה מזאת שמסופקת ע"י חברת פלקון היא תענה הבמידה ותוצע מערכת 

 הבאות: לכל הדרישות

 

 דקות לפחות.  15 -באופן שוטף אחת ל   תדירותדיגום טמפרטורה ב  ביצוע   .2.18

)במידה ומדובר במערכת  להחלפתן צורךאו /ו, חלשותת ו+ חיווי על סולל התראה מתן .2.19
 נלוות( 

 חייגן.לחיבור ל אפשרותמגע יבש ל .2.20
   ולתויכ   נתונים בבסיס טמפרטורה רשם נתוני של שמירה המאפשרת מערכת נדרשת .2.21

 .שמורים בנתונים צפייה
 ההצעה בטופס המצוינת המקררים ולכמות המקררים לסוגי מיועדת המערכת .2.22

 10-5צפוי לשדר כל  רשם כל. זמנית בו צופים 10 -צפייה בנתונים של לפחות  ולאפשרות
 דקות.

  התצורות  3ישדר את נתוני רשם הטמפרטורה באחת מ  אשר מחשוביפתרון  נדרש .2.23
 :הבאות

 יום אחת מהתצורות שלהלן יביא לפסילת ההצעה()אי ק
על הרשת  אינהלתצורה ב"ענן" כאשר התקשורת לאינטרנט  1 אופציה -A תצורה .2.23.1

 (:  A)תצורה   הארגונית 
ישדר את הנתונים למערכת ב"ענן". ב"ענן" תהיה תוכנה של הספק אשר  הרשם

. לדוגמהלרי תאפשר צפייה בנתונים. השידור ל"ענן" יהיה באמצעות כרטיס סלו

 .הנתונים למאגר ועד מהמקרר אלחוטיים ברכיבים להשתמש ניתן, Aבתצורה 
 

לתצורה ב"ענן" כאשר התקשורת לאינטרנט הינה על הרשת  2 אופציה-   B - תצורה .2.23.2

 (:  Bהארגונית )תצורה 
ישדר את הנתונים למערכת ב"ענן". ב"ענן" תהיה תוכנה של הספק אשר  הרשם

. השידור ל"ענן" יהיה באמצעות הרשת הארגונית, באופן תאפשר צפייה בנתונים

החיבורים בין רכיבי המערכת צריכים להיות  כל  B.  בתצורה RJ45קווי בתקן 
 בצורה קווית ולא אלחוטית, החל מהמקרר ועד לרשת הארגונית.

 
 (:Cלתצורה "על שרת בארגון" )תצורה 3 אופציה - C תצורה .2.23.3

ת הארגון. חיבור התקשורת יהיה קווי בתקן ישדר את הנתונים לשרת ברש הרשם
RJ45 על השרת תהיה תוכנה של הספק אשר תאפשר צפייה בנתונים. בתצורה זו .

החיבורים בין רכיבי המערכת צריכים להיות בצורה קווית ולא אלחוטית, החל  כל
 מהמקרר ועד למאגר הנתונים.

 
מלאה  אחריותלמתן המציע  מתחייב  -התצורות שלעיל )פתרון מחשובי( 3 עבור .2.23.4

 עדכון)כולל  ותחזוקה והטמעה התקנה,  רישוי כוללת שנים 3 -ל לפחותמקרר  לכל
 המקרר . התקנתמיום  התכנה של( תכנה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
, החל מהמקרר ועד המוצע ןבפתרו המרכיבים תצורתאנא מלא את הטבלה לפי  .2.23.5

 :ולמאגר הנתונים, יש למלא מימין לשמאל

 

 תוניםמאגר נ  רכיב  מקרר
  

----------< 

  
   -------< 

 

שם הרכיב 
 במקרר

אחר  \חיישן \)רגש 

 ציין שם(

 סוג החיבור

(RJ45\סלולר\RF\WiFi 

 אחר ציין שם( \

 שם הרכיב

 \ GW \בקר  \רכזת )

כל ציין או  \מודם 

 (שם אחר

 סוג החיבור

(RJ45\סלולר\RF\WiFi 

 אחר ציין שם( \

 מיקום המאגר

 בענן( \)בארגון 

     

     

 
 .מקררים בכל אתר 2אתרים עם  2 של יש לספק תרשים של דוגמה לחיבור .2.23.6

 
 דרישות הטמעה והדרכה:  .2.24

 
 POC ביצוע .2.24.1
 הניהול וממשק המערכת התקנת .2.24.2
 יכולותיה כל על המערכת הפעלת .2.24.3
 עובדים 3 -ל  Administratorברמת מנהל מערכת  הדרכה .2.24.4

 
בקרבת המקרר תהיה באחריות  RJ45במידת הצורך, התקנה של נקודת תקשורת מסוג  .2.25

 מכבי.
 

מערכת התראה המכילה: צפצוף להתראה קולית והבהוב נורת התראה,  .2.26

בחריגת טמפ'. )  -, הניתנת לכיוון זמן תחילת ההתראה טמפרטורהלמינימום/מקסימום 

 מעלות 2.5ל מתחת תרד' הטמפ כאשר יהיה ההתרעה מערכת  להפעלת הראשוני הכיול

 . מעלות 7 מעל חריגה ישנה כאשר קותד 20 ולאחר צלסיוס

אנשי קשר, בעת הפסקת חשמל  4מערכת התראה המאפשרת שליחת הודעות יזומות עד   .2.27

 .ו/או חריגה בטמפ'

למוקד מאויש המפעיל התרעה בעת הפסקת חשמל ו/או  לחייגן או אפשרות לחיבור .2.28

 .חריגה בטמפ'

2.29. POWER FAILURE ALARM. 

 .+C º4טמפ' עבודה  .2.30

 .+C º8+ - C º2נימום טווח טמפ' מי .2.31

2.32. Auto Defrost מנגנון הפשרה אוטומטי. 

 חיווי של סוללה + )להפסקות חשמל ולחריגה בטמפ'(.סוללת גיבוי למערכת התראה .2.33

 . חלשה

 .מגע יבש לחיבור חייגן .2.34

 .זרימת אוויר פנימית .2.35

 .תאורה פנימית .2.36



 

 

 הכרחי בשלב חתימת ההסכם –אחריות ושירות  .3

רר , לרבות מדחס  שלוש שנים לפחות הכוללת כיול שנתי אחריות ושירות למכלולי המק .3.1

 האחריות. מוסמך לכיול מכון /מוסמכת מעבדה"י וע יצרן הוראות פי על לרגשים מתוכנן

 (תכנה עדכון)כולל  התוכנה ותחזוקת והטמעה התקנה,  רישוי כוללת

 
בדיקת  לכל מקרר ) אב טיפוס (  תתבצע –  המוצעים המקררים לדגמי טיפוס אבבדיקת  .3.2

תקינות ופעילות המערכות ובדיקת פיזור הטמפ' בחלל המקרר ) מיפוי הטמפ' בחלל 

( . להלן דרישות מוסמכת מעבדההמקרר תתבצע באמצעות רגשי טמפ' מכוילים ע"י 

הבדיקה : מיפוי טמפ' בעומס , בדיקת משך התאוששות חלל המקרר לאחר פתיחת 

ם לתוצאות הבדיקה יקבע מיקום מערכת ההתראה . בהתא אתגורדלתות המקרר , 

 .  הרגשים וכן זמן ההמתנה הנדרש בין פתיחות עוקבות של דלתות המקרר

 
אישור ביצוע בדיקת תקינות וכיולים לאב טיפוס של במעמד הגשת ההצעה יש לצרף 

ניתן להגיש בדיקות אב טיפוס  המקררים המוצעים על ידו ממעבדה מוסמכת, לחילופין,
ן המקרר . באם יידרש על ידי משרד הבריאות לבצע בדיקה במעבדה שבוצעו על ידי יצר

מוסמכת על ידי הספק המקומי, תבוצע בדיקה זו על ידי הספק הזוכה, על חשבונו 
  ובאחריותו.

 
: בקר דיגיטלי ,  בדיקות התקנה וכיולים למקרר לאחר תקלה באחת מהמערכות הבאות .3.3

 , מפזר קור. מדחס , שינוי מיקום/סוג  רגשים , מאווררים 

 
הצגת דו"ח בדיקת תקינות ופעילות המערכות, ובדיקת פיזור  – בדיקה חמש שנתית .3.4

טמפ' של אב טיפוס ע"י הספק המקומי של המקרר.מיפוי טמפ' חוזרת ובדיקת מערכות 

 של משרד הבריאות(  126ההתראה תבוצע אחת לחמש שנים )לפי נוהל 

 
 הצעה אלא אם צוין אחרתבמעמד הגשת ה הכרחי –דרישות אבטחת מידע  .4

 אספקת מידע חובה .א
 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

מידע המפרט את הקישור בין המכשיר אל מערכת התראות  .1

ואגירת נתונים. ציין מהי האפשרות המוצעת/מהן האפשרויות 

 המוצעות על ידך:

קישור המכשיר לרשת האינטרנט ודיווח במערכת התראות  .1.1
 (Aבענן )

לרשת האינטרנט דרך תשתיות מכבי ודיווח קישור המכשיר  .1.2
 (Bלמערכת התראות בענן )

קישור המכשיר לרשת מכבי ודיווח למערכת התראות  .1.3
 (. Cהנמצאת גם כן ברשת מכבי )

 

 
 
 
 
 
 

 מאשר    /    לא מאשר  1.1
 
 

 מאשר    /    לא מאשר  1.2
 

 מאשר    /    לא מאשר  1.3



 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

, HTTPSמוצר )לדוגמה: מידע על פרוטוקולי תקשורת הנתמכים ב .2

SSH  .וכד'( אל מול מערכת התראות ואגירת נתונים 

  

 פרט פרוטוקולי התקשורת: .2

___________________ 
___________________ 
___________________ 

 
 

 אספקת מידע חובה. מענה "מאשר" יהווה יתרון .ב
 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 מערכת התראות ממוחשבת .3

אל מול המערכת מכיל מנגנון  הבקרממשק של אשר כי ה .3.1
לווידוא של שלמות ואמינות המידע שימנע יכולת שינוי 

 המידע בתווך התקשורת.

אל מול המערכת מכיל מנגנון לווידוא  המפעילאשר כי ממשק  .3.2
שלמות ואמינות המידע שימנע יכולת שינוי המידע בתווך 

 התקשורת.

שלמות ואמינות אשר כי המערכת מכילה מנגנון לווידוא  .3.3
המידע המונע יכולת שינוי בלתי מורשה של מידע האגור 

 במערכת.

אשר כי הממשק למערכת מכיל מנגנון הזדהות לפחות עם שם  .3.4
 משתמש וסיסמה כדי למנוע גישה של גורם בלתי מורשה.

 
 

 מאשר     /     לא מאשר  3.1 

 

 

 מאשר     /     לא מאשר  3.2

 

 

 מאשרמאשר     /     לא   3.3

 

 

 מאשר     /     לא מאשר   3.4  

 חיוויים  .4

 אשר כי קיים תיעוד בלוג של פעולות משתמשים .4.1
 

 4.2 -  4.5ענה על  4.1רק בתנאי שסופק מענה מאשר לסעיף 

 אשר כי לוג המערכת מכיל את זהות המבצע )שם משתמש(, .4.2

אשר כי לוג המערכת מכיל את זמן ביצוע הפעולה )תאריך,  .4.3
 שעה(

וג המערכת מכיל את סוג הפעולה )צפייה בנתון, אשר כי ל .4.4
 שינוי נתון, ביטול נתון, הורדת נתון למדיה מגנטית וכ'(.

 אשר כי הלוג ניתן יהיה לצפייה ע"י מכבי .4.5

 

 מאשר     /     לא מאשר   4.1

 
 

 מאשר     /     לא מאשר   4.2

 מאשר     /     לא מאשר   4.3

 מאשר     /     לא מאשר   4.4

 
 מאשר     /     לא מאשר   4.5

 ממשק המאפשר צפייה /שליטה מרחוק .5

אשר כי קיימת אפשרות נעילת משתמש לאחר מספר הקשות  .5.1
 עוקבות של סיסמא לא נכונה.

 אשר כי נתן לשנות סיסמאות ברירת מחדל. .5.2

 

 אשר כי קיימת אפשרות לקבוע מדיניות סיסמאות. .5.3
 

ך תפוגה אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת קביעת תארי .5.4
 לסיסמא.

 
 

 מאשר     /     לא מאשר   5.1
 

 
 מאשר     /     לא מאשר    5.2

 
 

 מאשר     /     לא מאשר  5.3
 

 
 מאשר     /     לא מאשר  5.4

 
  



 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

של משתמש על בסיס  SESSIONאשר כי קיים מנגנון לסגירת  .5.5
 מרכיב זמן.

 הרשאות: .5.6
התוכנה תאפשר הגדרה של הרשאות לקבוצות עבודה  .5.6.1

 תוך יצירת מידור של משתמשים בהתאם

 מאשר     /     לא מאשר  5.5
 
 
 
 

 מאשר    /    לא מאשר  5.6.1

אם קישור המכשיר הנו לרשת האינטרנט ודיווח למערכת  .6

 (, אזי:B/Aהתראות בענן )

 אשר כי מיושמת הפרדה בין סביבת הפיתוח וסביבת הייצור. .6.1

בענן עבור פרט כיצד מיושם מידור תקשורתי של השירות  .6.2
 מכבי מהשירות בענן עבור לקוחות אחרים. 

 

 רלוונטי / לא רלוונטי .5

 

 

 מאשר     /     לא מאשר  6.1
 פרט:  ____________   6.2   

_____________________ 

_____________________ 
_____________________ 

אם קישור המכשיר הנו לרשת מכבי ודיווח למערכת התראות  .7
 (, אזי:B/Cשת מכבי )שגם היא בר

אשר כי הבקר מתחבר בחיבור קווי ולא בחיבור אלחוטי אל  .7.1
 מול  רשת מכבי.

אשר כי תחזוקת מערכת ההתראות תתאפשר באתר מכבי  .7.2
 בלבד תוך תיאום מראש ע"י נציגי הספק.

במידה ותידרש תחזוקה בגישה מרחוק, ייעשה באמצעות הליך  .7.3
 ו ע"י מכבי. גישה מרחוק של מכבי. האמצעים לכך יסופק

 רלוונטי / לא רלוונטי .6

 
 מאשר     /     לא מאשר  7.1

 

 מאשר     /     לא מאשר  7.2
 

 מאשר     /     לא מאשר  7.3
 

 

 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .2
 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .2.1
 

 .__                                                                                                    : יצרן .2.2

 
 .__                                                                                           שם המוצר:  .2.3

 

 .                                                                                                         דגם:  .2.4
 

 ארץ ייצור ___________________________________________ . .2.5
 

 
 
 

 לקוחות מרכזיים למוצר /שרות: .2.6
 

ותק במכירת  חברה
 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר



    

 
 :הצעתנו להלן .1

 
 ע"מהמחירים  לא כוללים מ

 

 הראשונים בטבלה:  המערכותסוגי  4חובה להגיש הצעה לכל  1.1
 
נפח החלל 
הפנימי של 

 המקרר

אומדן  דגם מוצע יצרן
כמות 

 שנתית

מחיר 
 למקרר

כולל את 
תקופת 

האחריות 
 3למשך 
שנים 

לפחות 
ממועד 

התקנת 
  המערכת

מטבע 
 מחיר

עלות כיול  שנתי 
 מתוכנן של רגשים

לאחר תקופת 
השירות 

 והאחריות
 
 
 

 בש"ח לפני מע"מ

רק לאחר תקלה של 
עלות --המקרר * 

בדיקות התקנה 
 מיפוי טמפ'וכיולים 

  חלל המקרר
לאחר תקופת 

 השירות והאחריות
 

 בש"ח לפני מע"מ

   ליטר 140כ 
5 

    

   ליטר 390-כ
5 

    

   ליטר 500-כ
6 

    

   ליטר 600-כ
7 

    

   ליטר 1200-כ
1 

    

 

. לצורך 'גכנספח בנוהל משרד הבריאות המצורף  .93.3.3*כמוגדר בסעיף 

החישוב, תלקח בחשבון בדיקת התקנה וכיול אחת בשנה לכלל המקררים מאותו 

 נפח.

אומדן הכמויות הינו של כלל הכמות לכל גודל. מכבי רשאית להחליט לרכוש מקרר מסוג אחד 
 בלבד לכל גודל.

 
לרבות מדחס, שרות (, יםשנ 3לפחות ____________ ) -שנות אחריות מוצעות  1.2

וכיול שנתי מעבר לכיול הראשוני באספקה בכל שנות האחריות )כלול ב"מחיר 
 למקרר"(.

 יבוצע כיול בתחילת כל שנת אחריות . 1.3

במידה ותוצע מערכת אגירת נתוני טמפרטורה השונה מזאת שמסופקת ע"י חברת  1.4
רישיונות, עדכוני פלקון, המציע יגלם בהצעת המחיר את כל העלויות לרבות תוכנה, 

 שנים. 3-תוכנה, אחזקת ושרת ל

 
 



 
 
 

 
 : ____________________חתימה : ____________________ המלא השם

 
 

 : ____________________חותמת : ________________________תפקיד
 

 

 : רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .2

  שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך: X-נא וודא וסמן ב

 תעודת התאגדות. 
  אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את

מורשי החתימה בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד 
 חודשים לפני מועד ההגשה. 3אישור זה יישא תאריך של עד  לכל דבר ועניין.

 פעילות כספית. אישור רואה חשבון על היקף 

 א
ישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 

 חשבונות ותשלום חובות
  

 .1976-מס(, התשל"ו
 .אישור יצרן המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץ 

  אישור יצרן על נסיון של  שלוש שנים לפחות בהעמדת המערכת המוצעת
 בעולם.

 תקן   אישורiec ידי על מוגדר המוצע והמקרר)במידה  תקן רשמי מקביל או 
 תעשייתי(. כמקרר היצרן

  אישורFDA  ו/אוCE  ו/או קנדהHEALTH  ו/או אוסטרליהTGA  ו/או רשות הבריאות
  .(Medical grade -רפואי כמקרר היצרן"י ע מוגדר המוצע והמקרר  במידהביפן )

  וכיולים לאב טיפוס של המקררים אישור ממעבדה מוסמכת על ביצוע בדיקת תקינות
' הנ"ל ) או לחילופין אישור היצרן גבנוהל נספח  3.3.3.9המוצעים על ידו על פי סעיף 

 בחו"ל בגין ביצוע בדיקה כאמור( .

  מסמך הכולל מידע על תוכנה לבקרת טמפרטורות במקרר כולל ממשקי המערכת

 בהתאם למפורט בסעיף אבטחת מידע במפרט.

  אבטחת מידע( במפרט. 3כמבוקש בסעיף מס' מידע ואישורים( 

  תעודות הסמכה רשמית באחד מהתחומים הבאים: קירור, מיזוג, חשמל כטכנאים

 טכנאים.  3)לפחות( של לפחות 

  עיקריות. תמונות ותכונות , מקרריםצבעוני באיכות נאותה, המכיל תיאור ה קטלוג 

  כשהוא מלא וחתום. –' אנספח  –טופס ההצעה 

 אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח. טיוטא של 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ה ס כ ם

 
 2016אביב, ביום ____  בחודש _________, -שנערך ונחתם בתל

 



 ב י ן

 

 מכבי שירותי בריאות

 (589902279)מס' מזהה  227/99אגודה עותמנית מס' 

 ביבא-, היכל הסיטי, תל27מרח' המרד 

 "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי"אשר תיקרא להלן: 

 ;מצד אחד

 

 ל ב י ן

 

 ____________________________ בע"מ

  

 ח.פ. _________________________

  

 מרח' _________________________________

 "הזוכה"אשר ייקרא להלן:  

 

 ;מצד שני

 

 

 כללי .1

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

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

בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצידם, אלא אם הכתוב  .1.3
 מחייב פירוש אחר:

 הסכם זה, על נספחיו. - "ההסכם" .1.3.1

נספח  -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה" .1.3.2
 .להסכם 'א

מקררים לאחסון חיסונים ת אספק - "השירות/המוצר" .1.3.3
הכל כמוגדר לפי מכבי,  ותרופות לאתרי

 המפורט במפרט ובהסכם זה על נספחיו.

 .מקררים לאחסון חיסונים ותרופות                -"מערכת/מערכות" .1.3.4

תי אחזקה שוטפת הכוללים, תמיכה שירו - "שירותי אחזקה שוטפת" .1.3.5
טכנית והדרכה כל ימות השנה, תיקונים, 
תיקוני שבר )כתוצאה משימוש סביר(, 
טיפולים מונעים לפי הוראות יצרן, עדכוני 
תוכנה ואספקת חלפים הדרושים לשמירת 



המערכת במצב תקין או לשם השבת 
 המערכת לתפעול תקין.

ית ובדיקת בקרת ביקורת טכנית תקופת - "ביקורת טכנית" .1.3.6
איכות אשר נועדו לבדוק ולוודא כי 
המערכת על כל מכלוליה ורכיביה 
מתפקדת באיכות וברמת הביצועים 

 הנדרשת.

המועד בו תוכח הפעלתה התקינה של   - "מועד מסירה" .1.3.7
המערכות באתרי מכבי, לשביעות רצונם 

פי המפרט שהוגדר, -של המשתמשים, על
כת לאחר שקיבלו הדרכה להפעלת המער

וכפי שיאושר בכתב על ידי מנהל אתר 
 מכבי.

 
 אנשי קשר .2

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל  גרשון ביקחובסקימכבי ממנה בזה את  .2.1
 הקשור לביצוע הסכם זה.

_____ להיות נציג הזוכה בכל הקשור ______הזוכה ממנה בזה את _____ .2.2
 לביצוע הסכם זה.

געת לשירות/מוצר, יהיה זמין נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנו .2.3
לכל פניה מצד מכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם 

 ידי מכבי.-יידרש לכך על

 

 התחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות .3

______ ______הזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו סוכן מורשה של חברת ___ .3.1
ו מאת היצרן יהיה בתוקף בכל תקופת (, וכי הסכם הרשאת"היצרן")להלן: 

 ההתקשרות.

הזוכה מצהיר, כי הוא רשאי לשווק בישראל, מטעם היצרן,  .3.2

 ________________________

__________________________________________, מדגם 

__________________, ומסוגל לתת שירותי אחזקה שוטפת, שירותי תמיכה 

 למערכות הנ"ל, לפי המפורט בהסכם זה על נספחיו.מקצועית וביקורות טכניות 

הזוכה מתחייב, בכל תקופת ההתקשרות, לספק למכבי את המערכות, הציוד  .3.3
המתכלה, והשירות למערכות בהתאם למפורט בהסכם זה, במפרט ובהצעתו, 

הזוכה . ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה 
י כוח האדם המתאים, הידע, ציוד הבדיקה והחלפים מצהיר, כי ברשותו מצו

הדרושים לשם התקנת המערכות, לשם תחזוקתן ולשם הדרכת הפעלתן, הכל 
פי -כמתחייב מהוראות הסכם זה, וכי בידו כל האישורים וההיתרים הנדרשים על

כל דין, לייבוא, לשירות ולאחזקת המערכות והחומרים לביצוע הבדיקות 
 במערכות.

היר, כי בהיותו הסוכן המורשה של היצרן, יש ויהיו ברשותו הזוכה מצ .3.4
ובאפשרותו להשיג, בזמנים ובמועדים המפורטים בהסכם זה, חלקי חילוף וציוד 

למערכות, וכי יש לו מעבדה המצוידת במכשור וכלים המתאימים לתחזוקת 
המערכות וכן צוות אנשים מיומנים לשם מתן השירותים האמורים בהסכם זה, 

 כל תקופת ההתקשרות. למשך

הזוכה מתחייב, כי אם יפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו,  .3.5
מכל סיבה שהיא, יודיע הזוכה למכבי מיד כשיוודע לו על כך. במקרה זה, תהא 



מכבי רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה, והזוכה מתחייב לשתף פעולה 
 ור לו את כל המידע הטכני הדרוש.עם הספק החדש איתו תתקשר מכבי ולמס

הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות  .3.6
 עבודה בטוחות, בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

הזוכה מתחייב שכל המערכות והשירותים שיספק למכבי  
בכל   במפרטו  משרד הבריאות 126יעמדו בכל דרישות נוהל 

 תקופת ההסכם.

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

 

 אספקת המוצרים/המערכות  .4

 (.מכבי" "אתר )להלן: לאתרי מכבי מערכותהזוכה יספק  .4.1

הזוכה יספק את המערכות לאתר מכבי, כפי שתמסור מכבי לזוכה בהזמנה  .4.2
. הזוכה מתחייב לספק, להרכיב, אפממערכת הס בכתב/פקס/הזמנה ממוחשבת

להתקין, להוביל, לחבר כל מערכת לכל מקורות האנרגיה הנדרשים לצורך 
 הפעלתה התקינה ולמסור אותה למכבי במצב פעולה מקובל ותקין.

הזוכה יחתים את מקבל המערכת במכבי על תעודת משלוח. תעודת משלוח  .4.3
קרי אישור  –ור ל"מסירה" חתומה על ידי מנהל האתר או מי מטעמו, תהווה איש

כי המערכת נתקבלה, הופעלה באופן תקין והמשתמשים בה קיבלו הדרכה 
 מתאימה לשימוש בה, לשביעות רצונם.

הזוכה יעביר למכבי, מיד לאחר חתימת ההסכם, את כל הדרישות והסידורים  .4.4
הנוגעים להצבת המערכות באתרי מכבי, לרבות דרישות לאספקת חשמל, תוכנות 

טכניים הדרושים לקישור המערכות למערכות המחשוב במכבי, סידורים  ופרטים
פיזיים הנוגעים להצבת המערכת וכו'. באחריותה של מכבי לבצע את הסידורים 

 והדרישות הנ"ל ועל חשבונה.

הזוכה יספק את המערכות בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי מראש, בכפוף לכך  .4.5
פי -הנדרשות בתיאום עם הזוכה ועלשמכבי תקצה מקום מתאים ואת התשתיות 

 ידי הזוכה.-הנחיות היצרן, כפי שתימסרנה על

 ימים ממועד הזמנת מכבי. 30-המערכות יסופקו לידי מכבי לא יאוחר מ .4.6

  הזוכה יספק את המערכות לאתרי מכבי כשהן חדשות וכוללות את כל רכיבי
 SERVICEהחומרה, חבילות התוכנה, ספר שירות טכני מלא )

MANUAL) ,כל החלקים והאביזרים וחומרים בכמות ראשונית מתאימה ,
בנוסף לאספקת הנדרשים להפעלתן המלאה והתקינה של המערכות. 

וכד'( על הספק לקשר את הרכיבים  GWהרכיבים )אוגר, בקר, רכזת, 
 למערכת אגירת הנתונים המרכזית המסופקת ע"י הספק.

 SERVICEטכני מלא )בנוסף, יספק הזוכה עותק נוסף של ספר שירות    .4.7

MANUAL.למהנדס ציוד רפואי במטה מכבי ) 

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

 

 הדרכה ותמיכה מקצועית .5

הזוכה ידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את המערכות ולהשגיח על  .5.1
ערכות, בהפעלתן ובתחזוקתן ברמת המפעיל, לפי פעולתן התקינה בשימוש במ

הנחיות היצרן. ההדרכה תנתן בכל אתר מכבי בה תוצב המערכת מיד לאחר 
 התקנתה ותמשך עד אשר יוטמע השימוש במערכת, לשביעות רצון מנהל האתר.



זוכה יספק עם כל מערכת ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם  .5.2
 אחזקה בעברית.   היצרן וכן תמצית הוראות 

הזוכה יספק תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת המערכות ובשיטות העבודה בהן  .5.3
 למשתמשי המערכות, לפי הצורך או לפי פניה של מכבי.

 

 שירות למערכות תקופת אחריות ו .6

 –כמפורט בהצעתו הסופית  לכל מערכתאחריות ושירות  הזוכה מתחייב לתקופת .6.1
כיול מד ההתקנה, ואשר יכללו ממועד  תחל', לרבות המדחס, אשר אנספח 
של  רטורהאחת לשנה לרבות ביצוע מיפוי טמפ רטורה, הבקרים והרגשיםהטמפ

חלל המקרר לפני הפעלה ראשונית של המקרר ולאחר תיקון המקרר ע"י החלפת 
, שינוי מיקום וסוגי הרגשים, החלפת הבקר, או החלפת מפזר מדחס או מאוורר

ון מוסמך לכיול )מכון המאושר ע"י הרשות הלאומית אשר יבוצעו ע"י מכ, הקור
 (. "תקופת האחריות")להלן:  להסמכת מעבדות(

הזוכה יהיה אחראי שכל מערכת מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 
שתסופק על ידו תהיה תקינה על כל רכיביה ואביזריה ותפעל 

 בצורה שוטפת ותקינה ללא הפרעה ו/או מגבלה כלשהן.

התקינה של כל מערכת,  הת הזוכה יהיה אחראי לפעולתבמהלך תקופת האחריו .6.2
, שירותי תחזוקה ותיקונים וכן תמיכה, ללא תשלום נוסףעל כל רכיביה, ויספק, 

 יעוץ והדרכה למשתמשים. 

תמיכה טכנית והדרכה, תיקונים,  ובאתר מכבי ויכללנו התחזוקה ינת ישירות .6.3
 ם לפי הוראות היצרן(, טיפולים מונעישלא נעשו בזדוןתקלות תיקוני שבר )

אספקת חלפים הדרושים לשמירת המערכת במצב  )לפחות בדיקה שנתית אחת(,
תקין או לשם השבתה לתפעול תקין, ביקורות טכניות ועדכוני תוכנה למערכת, 

את  יםכוללי התחזוקה והכל ללא תוספת תשלום או תמורה מצד מכבי. שירות
 ביצוע התחזוקה.כל העבודות, החומרים והחלקים הדרושים לשם 

ובימי ו'  19:00עד  08:00שירותי התחזוקה ינתנו בימים א' עד ה', בין השעות  .6.4
 . 13:00עד  08:00וערבי חג בין השעות 

: קריאות שתתקבלנה עד השעה זמני תגובה לקריאות שירות
שעות ממועד קבלת  4יענו באותו יום עבודה ובתוך  14:00

 הקריאה אצל הזוכה.  

מקרים של השבתת מערכת, תיענה תמיד קריאת שירות ב
שעות מקבלת הקריאה, גם  3 -באותו יום העבודה ולא יאוחר מ

 אם תגיע סמוך לסוף יום העבודה, ותטופל עד לסיום התקלה.

שירות ותחזוקה שאינם דחופים ושירותי תחזוקה מונעת יינתנו בשעות בהן  .6.5
 הלי אתרי מכבי. אתרי מכבי אינם פעילים  ובעיקר בימי ו', בתיאום עם מנ

)ארבעים ושמונה( שעות מעת  48הזוכה מתחייב לתקן כל תקלה תוך מקסימום  .6.6
 קריאת השירות, למעט שבתות וחגי ישראל.

הזוכה יהיה ערוך לספק מערכת חלופית במידה והתקלה במערכת לא תתוקן  .6.7
)ארבעים ושמונה( שעות מהגעת הטכנאי לבדיקת המערכת. במקרה זה  48בתוך 

זוכה להעמיד לרשות מכבי מערכת חלופית ברמה זהה או דומה לזו של מתחייב ה
 המערכת נשוא הסכם זה ובאופן מיידי. 

 -( של כל מערכת לא יפחת מUP TIMEהזוכה מתחייב כי זמן ההפעלה התקין ) .6.8
 )תשעים ושמונה אחוזים( משעות העבודה הרגילות, בחישוב מצטבר שנתי. 98%

ממוחשב הכולל : שם המתקן מספר סידורי מכבי , מספר  הזוכה ינהל רישום .6.9
מעקב אחר ל יצרן , תיאור התקלה/ טיפול תאריך תחילה/סיום הטיפול 

פי -התיקונים והטיפולים בכל אחת מהמערכות ויציג אותו למכבי בכל עת על
 דרישת מכבי. 



, פי המלצת היצרן-הזוכה מתחייב להחזיק ברשותו מלאי חלקים וחלקי חילוף על .6.10
ככל הדרוש לתיקון ולתחזוקת המערכות, לרבות תוכנות דרושות, וזאת לתקופה 
של שבע שנים לפחות ממועד המסירה של כל מערכת וכל עוד המערכות בשימוש 
מכבי. כמו כן, מתחייב הזוכה להעסיק לפחות שני אנשי שירות לתחזוקת 

 המערכות.

 ותלאחר תקופת האחרי –)בתשלום( שירות תחזוקה למערכות  .6.11

למכבי שמורה האופציה לרכוש מהזוכה שירותי תחזוקה 
בתשלום מעבר לתקופת האחריות, אשר יכללו את האמור 

לעיל, לא כולל חלפים )אך כולל חלפים  6.3-6.10בסעיפים 
תקופות בנות שנה  5מתכלים כגון: גז, רצועות(, וזאת למשך 

(. "שירותי התחזוקה בתשלום"( בכל פעם )להלן: 1אחת )
ה של מימוש אופציה כאמור, ינהלו הצדדים משא ומתן במקר

 בדבר עלות שירות זה.

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

 

 התחייבויות מכבי  .7

מכבי מתחייבת להפעיל את המערכות בהתאם להוראות היצרן ובאמצעות  .7.1
 . עובדים המיומנים לכך

למערכות לצורך  מוסדרת ומבוקרת מכבי תאפשר לזוכה, בתיאום מראש, גישה .7.2
 בדיקתן, טיפול בהן ותחזוקתן.

 

 התמורה ותנאי תשלום .8

פי מכפלת התעריף -תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועלמכבי  .8.1
ידי נציג מכבי, בתוספת -ליחידה בכמות המערכות שניתנה בפועל ושאושרה על

או ידי מכבי לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק ; -, שתשולם עלמע"מ כדין
, אם הספק מאושר לעבוד על בסיס מזומן לפי החוק והתקנות חשבונית עסקה 

לאחר התשלום יעביר למכבי חשבונית מס בהתאמה  )להלן: ובמקרה כאמור, 
 (."התמורה"

ים וההוצאות מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומ .8.2
הכרוכים במתן/אספקת השירותים המקצועיים ו/או המוצרים, והזוכה לא יהא 

 זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה.

 הצמדה  .8.3

הינה במט"ח, אזי  –' אנספח  –ככל שהצעתו הסופית של הזוכה 
פי שער -התעריף ליחידה הנקוב במט"ח יתורגם לש"ח על

 ה. החליפין היציג בבוקרו של יום  ההזמנ

 תנאי תשלום .8.4

( יום וחמישה)שישים  65התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .8.4.1
ידי -פי חשבונית שתוגש על-, עלאספקהיום( ממועד ה 65)תום חודש + 

 ידי נציג מכבי. -הזוכה ותאושר על

( ימים מתום חודש הפעילות. עשרה) 10-החשבונית תוגש לא יאוחר מ .8.4.2
 יידחה בהתאמה. אם תוגש לאחר מועד זה, אזי התשלום

 

 אחריות .9



פי דין לכל נזק ו/או -מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי על .9.1
אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, 
שייגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב 

רים לאחסון חיסונים ותרופות לאתרי מכבי, ו/או בקשר עם אספקת מקר
 כמפורט ומוגדר בהסכם זה. 

הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל  .9.2
נזק ו/או הוצאה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד 

הזוכה ו/או מי  מכבי, שייגרמו למכבי כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של
פי כל דין, ובכפוף לפסק דין חלוט, -פי הסכם זה או על-מטעמו ו/או בשמו, על

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

ידי הזוכה כדי -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על .9.3
לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה 
בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הזוכה מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי 

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

כאית לפי סעיף זה בכללותו, מכל מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא ז .9.4
פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן -סכום שיגיע ממנה לזוכה, בצירוף הצמדה וריבית על

 תהא רשאית לגבותם מהזוכה  בכל דרך אחרת.

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות,  .9.5
פי -נים על ידו עלהצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הנית

ההסכם. למעלה מן הצורך יובהר, כי הזוכה מתחייב למלא אחר כל דרישות 
ואחר כל הצווים  1995-והוראות החוק לביטוח לאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה

והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן 
שמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם שהזוכה, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או מ

שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי 
פי -או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל

 החוק הנ"ל.

הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  .9.6
פי כל דין, ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות -זוכה לפי ההסכם ו/או עלה

כלשהי בגין נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה, 
 כהגדרתם להלן.

 

 ביטוח  .10

פי כל דין, -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על .10.1
ד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, ממועד תחילת הסכם זה או ממוע

מתחייב הזוכה לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת 
ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" 

"ביטוחי המסומן כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: 
פי ההסכם, -שך כל תקופת ההתקשרות על(, וזאת למ"הביטוחים"ו/או  הספק"

לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית 
למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת 

 )שלוש( שנים מתום תקופת ההתקשרות. 3-ההתיישנות, אך לא פחות מ

ינם בש"ח, וניתן להמירם מובהר, כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח ה
לסכומים בדולר ארה"ב, בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער 

 .הידוע ביום עריכת ההסכם

הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא  .10.2
מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי 

י הזוכה תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך פוליסות ביטוח
כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם 
ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הזוכה יישא בכל מקרה בסכומי 

 ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הזוכה.



, מתחייב הזוכה להמציא למכבי, לא יאוחר ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי .10.3
מיום אחד לפני מועד חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הזוכה 
כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי 
המבטח. הזוכה מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא 

המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על חתום כדין על ידי 
פי הסכם זה ו/או -ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הזוכה על

 פי כל דין.-על

ידי הזוכה כדי לצמצם או -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על .10.4
יהיה בעריכת  לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא

הביטוחים כדי לשחרר את הזוכה מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי 
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-מטעמה בגין כל נזק שהזוכה אחראי לו על

ככל שתקופת ביטוחי הזוכה תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם  .10.5
ת ביטוחים כאמור בסעיף זה, מתחייב הזוכה להפקיד בידי מכבי אישור עריכ

לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת  10.3
 פי ההסכם.-ההתקשרות על

מובהר, כי היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הזוכה 
להתאימם לערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום 

 יכת הביטוח.חידוש ער

ידי הזוכה כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .10.6
לעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין  10.5ו/או  10.3

 לום המגיע לזוכה לפי הסכם זה.היתר, בעיכוב כל תש

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי חוק 
 .1970-החוזים )תרופות(, התשל"א

מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא  .10.7
ידי הזוכה כאמור לעיל, והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או -על

או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור /התאמה ו
זה. הזוכה מצהיר ומתחייב, כי זכויות מכבי  0פי סעיף -להתחייבויותיו על

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי ו/או מי 
או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור עריכת מטעמה כל חובה ו/

הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל 
פי כל דין, וזאת בין אם -פי הסכם זה ו/או על-חובה שהיא המוטלת על הזוכה על

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

ביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך  .10.8
ידי מכבי, וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי -על

מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא 
)שלושים( יום  30די מכבי לפחות אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לי

 מראש.

ביטוחי הזוכה יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הזוכה,  .10.9
לרבות אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי 

 הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של מכבי לקבלת שיפוי. 

ה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הזוכ .10.10
ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע 
מנזק לרכושו, והוא פוטר את מכבי ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. 
פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הספק מתחייב, כי ככל 

ש )לרבות נזק תוצאתי(, תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות שערך ביטוח רכו
שיבוב כלפי מכבי ומי מטעמה )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון(, והזוכה 

 פי הפוליסות.-מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על

הזוכה מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן  .10.11
זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף  השירותים נשוא חוזה

 0לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף 



זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הזוכה או לתקופה 
זה. לחלופין, רשאי הזוכה לכלול את  0פי המוגדר בסעיף -מאוחרת יותר על

 קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה, למעט ביטוח אחריות  .10.12
מועד עריכת הביטוח מקצועית, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי ל

 או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

 
 רישיונות והיתרים .11

הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל  .11.1
פי הדין, לצורך קיום -האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרשיונות הדרושים על

ף ולשאת השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוק
 בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, במשך כל תקופת ההתקשרות.

 Medical grade)ויוצע ע"י המציע מקרר המוגדר ע"י היצרן מקרר רפואי  במידה .11.2
שבוע ממועד חתימת הסכם ההתקשרות, אישור  תוך(  ימציא הזוכה למכבי  

. בכל מקרה, רלמקראמ"ר, או אישור כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר 
 הסכם על החתימה ממועד חודשים)שלושה(  3 תוך"ר אמ אישור מציאי המציע

 .הסכםה נשוא השרות הפעלת טרם מקרה ובכל, ההתקשרות

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

 

 מועסקי הזוכה .12

הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו  .12.1
ו או שלוחיו, ולא ייחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, לכל צורך כעובדי

במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול 
 האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל  .12.2
 דין ו/או הסכם החלים עליו.

וכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן הז .12.3
השירות ו/או בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם 

 להם בעת מתן השירות או בכל פעילות הקשורה למתן השירות. 

פי -כן מצהיר הזוכה, כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על .12.4
פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה -סכם, וכי כל זכות שניתנת עלהה

ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה 
במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא 

ל עובדי מכבי, תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות ש
והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע 
ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, או 

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

 הזוכה מתחייב, כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא .12.5
יתפרש כמסמיך את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד 

 של נציג מכבי בעניין כלשהו או למטרה כלשהי.

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחייב לפצות ו/או  .12.6
ידי רשות -לשפות את מכבי בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה, אם ייקבע על

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

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

 



 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .13

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם,  .13.1
יעה בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או כל יד

, לפני תקשרותבמהלך או אגב ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת הה
 תחילתה או לאחר סיומה.

הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .13.2
 .1977-לחוק העונשין, התשל"ז 118

ום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר כל פרס .13.3
 שלה, כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות .13.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם  .13.4.1
יטות עבודתה, וכן ביחס לכל מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, ש

נתוניה הכספיים, מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע 
עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע 

פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: -התחייבויות הזוכה על
 (."המידע"

שהוא, למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן  .13.4.2
אלא אם קיבל אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי 

 ובהתאם לאישור שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את  .13.4.3
הגישה למידע אך ורק לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל 

צוע עובדי הזוכה, נותני שירותים והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך בי
פי ההסכם יחתמו על כתב התחייבות אישי לשמירת -התחייבויותיו על

סודיות כלפי הזוכה )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד 
בהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי 

 ידי מכבי(. -מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

כי הזוכה יהא אחראי מובהר בזאת, למען הסר ספק, 
ידי עובדיו ו/או -כלפי מכבי למילוי האמור על

 הפועלים מטעמו או עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .13.4.4

מידע שהיה בידי הזוכה ו/או בידי עובדיו ו/או נותני  .13.4.4.1
השירות מטעמו טרם ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב 

 הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

נתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת מידע ש .13.4.4.2
 התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות  .13.4.4.3
 לסודיות של הזוכה.

פי צו מרשות -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על .13.4.4.4
שיפוטית מוסמכת, ובלבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי 

 ונן מפניו.אודות צו כאמור, ואפשר לה להתג

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי,  .13.4.5
וכי הזוכה לא יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע 

 ההסכם.

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע  .13.4.6
אשר קיימת לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי 

ים שלישיים לשמור עליו בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או שימוש צדד



בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים והפסדים 
ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי הזוכה מודע לכך 

 שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

ות, והוא כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודי .13.4.7
מודע לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת 
ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות 

 1981-אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א
 רלבנטי נוסף., וכל דין 1996-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו

 :בטחת מידעדרישות א .13.5

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 מעת וכפי שיעודכנו מפרטב המצויות מידע אבטחת דרישות בכל לעמוד .13.5.1
 .הסכםה לנושא הרלוונטיות רגולטוריות בהתאם לדרישות לעת

 אבטחת סיכוני מבדק תהא רשאית לבצע מכבי ההטמעה, משלב כחלק .13.5.2
 ,ביישום עמיד אבטחת סיכוני בחינת( ל מוגבל לא אך) כולל מידע

 מתחייב הזוכה .וחיצוניים פנימיים ממשקים חדירה ומבדק ,ברשת
 חוק, תקן בדרישות מכבי עמידת המטרפדים האבטחה בסיכוני לטפל

 ורגולציה.

ימים לפחות, לערוך אצל  3מכבי תהא רשאית, בכל עת בהודעה של  .13.5.3
הזוכה )בחצריו ו/או בהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרות בכל נושאי 

מידע, שמירת סודיות ופרטיות הנוגעים לביצוע התחייבויות  אבטחת
פי האמור בהסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור -הזוכה על

ביקורות על אמצעים פיזיים ו/או אלקטרוניים ו/או לוגיים, מהימנות 
 הזוכהעובדים, בדיקות חוסן )מבדקי חדירה מבוקרים( וכיו"ב. 

 לרמת המותאם זמנים בלוח ושיימצא הליקויים את לתקן מתחייב
 .הממצא של החומרה

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

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .14

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי  .14.1
צמודה למדד המחירים לצרכן, כמפורט בנספח ערבות בנקאית אוטונומית 

 75,000(, בסך של "ערבות הביצוע""ערבות ביצוע" המצורף להסכם זה )להלן: 
שקלים חדשים(, שתוקפה החל ביום החתימה על  )שבעים וחמישה אלף₪ 

 לאחר תום תקופת ההתקשרות. חודשים 4ההסכם וכלה בתום 

מור לעיל, הסתיימה תקופת מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כא .14.2
ההתקשרות או הסתיים מתן השירות / אספקת המוצר/ים מכל סיבה שהיא, 

תהא מכבי  -פי ההסכם -והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על
רשאית לחלט את ערבות הביצוע או לדרוש הארכה נוספת שלה לתקופה 

ים לפצות את מכבי כאמור, שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות והזוכה סי
 תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות הביצוע.

פי ההסכם, תהא מכבי רשאית -בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על .14.3
לממש את ערבות הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך 

כחה להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן הו
 כלשהי.

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא  .14.4
הזוכה חייב לחדש את ערבות הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע 

)שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה  7לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, תוך 
 ה.הודעה כי מכבי מימשה את ערבות הביצוע או כל סכום מתוכ



אין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של  .14.5
 פי ההסכם.-הזוכה על

פי כל -האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על .14.6
 דין.

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

 

 תקופת ההתקשרות וסיום ההסכם .15

ההתקשרות עם הזוכה לגבי רכישת מקררים לאחסון חיסונים ותרופות,  תהא  .15.1
 "ההסכם"תקופת  :)להלןלתקופה של שלוש שנים, שתחילתה ביום ________ 

  .("תקופת ההתקשרות"ו/או 

שתי תקופות נוספות -למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב .15.2
והכל  ( מיטיבים בתיאום עם הזוכה, 2( זהים; או )1ל אחת, בתנאים )בנות שנה כ

 )להלן: "תקופות האופציה"(. ההסכםותנאי  הוראות יתרתוך שמירה על כל 

למכבי שמורה האופציה לרכוש שירותי תחזוקה בתשלום מעבר לתקופת  .15.3
 . 6.11האחריות כמפורט בסעיף 

 להביא, עת בכל, רשאית תהא מכבילעיל,  15.2-ו 15.1אף האמור בסעיפים  על .15.4
 שיקולפי -על, לסיומו, מסויימיםמוצרים /לשירותים ביחס או כולו, זה הסכם
 6 לפחות בכתב לזוכה כך על שהודיעה ובלבד, שהיא סיבה ומכל הבלעדי דעתה

 .מראש שיםחוד

 תביעהאו /ו דרישהאו /ו עילהאו /ו טענה כל לזוכה תהא לא, כאמור במקרה .15.5
 .ההסכם סיום עם בקשר מכבי כלפי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מכבי  .15.6
רשאית לסיים ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי באמצעות הודעה בכתב 

 א טענה ו/או דרישה כלשהי בקשר לכך:לזוכה, וזאת מבלי שלזוכה תה

 אם הזוכה הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה; .15.6.1

אם הוגשה כנגד הזוכה ו/או על ידו בקשת פירוק ו/או אם ניתן כנגדו צו  .15.6.2
, הזוכהאו צו להקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי /ופירוק 

 ימים;  60 וךבת בוטלו לא כאמור , והליכיםלרבות כונס נכסים זמני

אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או  .15.6.3
 הפכה ללא נכונה או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים  .15.7
, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל 1970-)תרופות בשל הפרת הסכם(, התשל"א

 פי דין. -פי הוראות ההסכם או על-תו היסודית עלהפר
 

 איסור הסבת ההסכם .16

-הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על .16.1
פי ההסכם או את החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של 

 מכבי.

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

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

פי הסכם זה -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .16.4
ו/או חלקן, לכל גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או 



עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -עניין" בו כהגדרתו של "בעל-"בעל שמכבי הינה
– 1968 . 

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

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

 

 העדר בלעדיות .17

ידי מכבי לספק את  -וכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו עלהז
השירות אינה הרשאה בלעדית, וכי מכבי תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם לאחרים 

 להפעיל ולקיים שירות דומה ו/או מקביל עבור מכבי. 
 

 זכות קיזוז .18

לקזז כל חיוב  הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות .18.1
 כספי שהזוכה

עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום 
 שיגיע לזוכה

 ממכבי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו  .18.2
 ובין אם

לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז 
 יםהסכומ

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

 

 ויתור בכתב .19

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

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

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

 בהמשך.

 

 סמכות שיפוט .20

בכל הקשור לנושאים ולעניינים  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
ית המשפט המוסמך הנובעים או הקשורים להסכם, תהא אך ורק לב

 . יפו -אביב-בתלשמקום מושבו 

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .21

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

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

 ת מעת שליחתן.שעו



 

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

 

 ___________________ ___________________ 

 הזוכה מכבי 

    



 

 נספח ב' להסכם

 תאריך:_____________ 

 לכבוד

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

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 

 אישור עריכת ביטוחיםהנדון: 

 

הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 
"(  לרבות בקשר עם מתן שירותי מקררים לאחסון חיסונים ותרופות וכן כל הספק)להלן: "

" השירותיםעם בהסכם שנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: " השירותים הנלווים בקשר
"( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימת ביום _______ )להלן: ההסכם" -ו

 "(.תקופת הביטוח"

 
ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי  -ביטוח חבות מעבידים .1

, בגין 1980 -פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע מוות ו/

לתקופת ₪  20,000,000לאירוע ובסה"כ  ₪  6,000,000השירותים, בגבול אחריות של  
הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי עובדיה ומנהלי במקרה ויקבע כי נושאים בחובות 

 מעביד כלפי מי מעובדי הספק.
 __________________ליסה מספר פו

 
ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי 
תים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירו

לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הפוליסה תורחב לשפות ₪   6,000,000בגבול אחריות של 
את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף 

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

 בפיקוח או בשליטת הספק.
 __________________פוליסה מספר 

 
כיסוי אחריותו של הספק עפ"י דין בגין נזק גוף ו/או רכוש, לרבות נזק   -ביטוח חבות מוצר .3

עם ו/או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י הספק ו/או הבאים  גרר,  בקשר
לתביעה ובסה"כ לתקופת ₪   8,000,000"( בגבול אחריות שלהמוצריםמטעמו )להלן:"

הביטוח. הפוליסה מורחבת לכסות גם נזק הנובע ישירות מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה 
ורחב לשפות את מכבי בשל אחריותה למעשי "מוצר" כהגדרתו בפוליסה.  הביטוח כאמור מ

ו/או מחדלי הספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או 
עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד 

תחולה  עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת
רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק בקשר עם השירותים שבנדון, גם אם פעילות זאת 
החלה בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני ___________. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל 
או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, 

פים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת חודשים נוס 6למשך 
הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין 
כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. הגדרת המוצרים על פי הפוליסה 

 חזוקה, ועדכוני תוכנה )לפי העניין.מורחבת לכלול גם: הדרכה, תמיכה מקצועית, שירותי ת

₪  ( בגבול אחריות של ___________  recallהביטוח מורחב לכלול כיסוי להשבת מוצרים )
 למקרה ולתקופת הבטוח. 



 __________________פוליסה מספר 

 
 כללי

יטוח הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הב .4
 המפורטות לעיל. 

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .5
מכבי ו/או מי מטעמה וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי 

 ו/או מי מטעמה.

ה שהיא במשך כל אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיב .6
 יום מראש. 30תקופת הביטוח מבלי שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

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

 אותם.נוסח אחר שיחליף 

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

 לעיל.

         

 רב, בכבוד

 

 

                                                             ________________    ______________________ 
 חברת הביטוחחתימה וחותמת                                                   שם ותפקיד החותם                    



 

 


