
 
                                      

 מחלקת רכש ציוד וחומרים

 
 "הבקשה"( –)להלן לעובדי אחזקה  עבודה וד ונעליגיבבקשה להצעת מחיר לאספקת 

 
 כללי .1

 

 יגוד ונעליב"מכבי"( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת  –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1
 "המוצרים והשירותים"(, כמפורט בבקשה. –)להלן  עבודה

 

לדואר רועי גואטה את ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ולשלוח אל  .1.1
 .60.161.11.עד  gueta_r@mac.org.ilאלקטרוני 

 

 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  .1.1

 

 איכותי נדרש יפסלו.הצעות שלא עומדות בסף  .1.1

 

 מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות המיטביות. .1.1

 

בהתאם ללא חיוב, עתו צשל פריטי  ה במידה הצורך, הספק מתחייב לספק דוגמאות .1.0
 לדרישתה של מכבי.

 

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  ...1
מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה לשיקול דעתה הבלעדי, עם 

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

 

ימים מקבלת  7על ההסכם המצורף לבקשה תוך  הספק עימו תתקשר מכבי, יחתום .1.1
מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק  עה על רצונה של מכבי להתקשר עימו. הוד

  בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.

 

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

 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .1.1

 

__                                                                                                   : יצרן .1.1

 . 

 
 ארץ ייצור ___________________________________________ . .1.1

 
 
 



 

 ממליצים לפחות(. 3) של הספקלקוחות מרכזיים  .1.1

 

ותק במכירת  חברה
 המוצרים

 טלפון איש קשר

    

    

    

 

 )נספח א'( ואומדן מפרט פריטים .3

 

 אומדן שנתי מפרט המוצר דגם מק"ט מכבי מק"ט המציע
מחיר לא 

כולל 
 מע"מ

 
 + כיס פנימיפולו שרוול קצר 2002417

חולצת לקוסט 
שרוול קצר הרכב 

כותנה  06%בד : 
 –פוליאסטר  06%

 לבן+פטרול

320 
 

 
 פולו שרוול קצר דרייפיט + כיס פנימי 2011053

חולצת לקוסט 
שרוול קצר הרכב 

 166%בד :  
 לבן+ –פוליאסטר 

 פטרול

60 
 

 
 פולו שרוול ארוך 2004562

חולצת לקוסט 
שרוול  ארוך 

 06%הרכב בד : 
 06%כותנה 

 פוליאסטר

140 
 

 
 +כיס פנימי פוטר פולו שרוול ארוך עם מנג'ט 2006983

חולצת לקוסט 
שרוול  ארוך 

 33%הרכב בד : 
 03%כותנה 

משקל  פוליאסטר
 גרם 366הבד 

70 
 

 
 דגמ"ח גומי בגב 2002416

 0מכנס דגמ"ח 
 166%כיסים 

 כותנה
25 

 

 
 דוקרס גבר 2002591

מכנס עבודה 
 50 כותנה 166%

 

 
 דגמ"ח סנפלינג 2004561

מכנס עבודה 
 150 כותנה 166%

 

 
 60 יש לשלוח דוגמא ייצוגי שחור HARLYמעיל  2010776

 

 
 5 יש לשלוח דוגמא ארוך גבר "איגל" שחורמעיל  2010777

 

 
 2 יש לשלוח דוגמא מעיל קצר שחור עם פליז אפור 2010778

 

 
 11 יש לשלוח דוגמא מעיל טייסים שחור 2010779

 

 
 3נעלי עבודה אנטי  CHOPO  3/0נעל בטיחות  2010687

 



 
סטטיות, בטנה  EAST 3/0נעל עבודה  2004501

פולימד  166%
נושמת, מידרס 

AIR  סוליה ,
בעל  מפוליאוריתן

צפיפות כפולה, 
 J200חרטום נעל 

, סוליה אמצעית : 
לא  APTלוחית 

 -מתכתית

3 
 

 
 S3 3/4 3נעל מגף  2011054

 

  
 רקמה של לוגו מכבי על כל פריט מלבד נעליים

   

 

  לכביסה יש להציע פריטים שלא מתכווצים בכביסה, קלים לגיהוץ והניתנים  –עמידות
 ביתית .

   : דגמי הנעליים המתבקשות יעמדו בדרישות הבאות 
 התנגדות למוליכות חשמל 

 סופג אנרגיה 
 עמידות למים 

 מבודד קור 
 נגד החלקה
 מגן קרסול 

 מגן אצבעות 

 

 שירותה אספקת .0

 
"נקודות מכירה"( לפחות  –)להלן חנויות  3על הספק להיות ערוך למכירת הפריטים באמצעות 

  שפלה(.-ארצית, אחת לפחות בכל מחוז של מכבי )שרון, מרכז, דרום, צפון, ירושלים בפריסה

 תהליך ביצוע הזמנה: .3

 .המזמין יגיע לאחת מחנויות הספק למדידת הפריטים אשר ברצונו לרכוש 

 יישאר אצל תום על טופס ההזמנה שלו )נספח ב'( בשני העתקים. )עותק אחד המזמין יח

 בידי נציג החברה(  .ר שאיימזמין ועותק שני ה

  על הפריטים הנבחרים.לוגו מכבי שירותי בריאות  הספק לרקום לוגו )סמליל(על 

  ממכבי.ימי עבודה מרגע קבלת ההזמנה  7אספקת הביגוד המוזמן תבוצע בתוך 

 .מסירת הציוד תיעשה כנגד תעודת משלוח חתומה ע"י המזמין או מי מטעמו 

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה: .0

 

 .פרוספקטים, אישורים, באם נדרש, או כל מידע רלבנטי אחר 

 אישור תאגיד 

  אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות

 .1770 –ותשלום חובות מס(, תשל"ו 



 
 כל עובד זכאי רשאי לרכוש :

 

  זכאות: 

 נתייםלשכמות זכאות  כמות זכאות לשנה זכאות: ביגוד ודגמים

חולצות )לבן, חאקי, חום,   -פולו שרוול קצר  
ירוק, אפור,תכלת, רויאל, פטרול, כתום, 

אדום, כחול ושחור(/ פולו דרייפיט )לבן, אפור 
 כהה, כחול שחור(

5  

פולו שרוול ארוך)לבן, בז', אפור, רויאל, 
פטרול, בורדו, נייבי ושחור(/ פוטר פולו עם 

 1 -ירוק,אפור,רויאל,אדום,נייב, שחור( מנג'ט)
 חולצות.

3  

דגמ"ח )חאקי,ירוק,אפור,רויאל,נייבי ושחור(. 
/ דוקרס )בז', אפור, נייבי ושחור(/ סנפלינג 

 זוגות. 1 -)חאקי, אפור, ירוק, נייבי ושחור( 

3  

 1  מעיל אחד 

 1  זוג נעל עבודה 

 

 ומפרט הפריטיםטופס ההצעה  .7

 
 המלא:_________________ חתימה:_________________השם 

 חותמת: _________________       תפקיד:__________________

 טלפון:__________________       כתובת:__________________

 _________________________________דואר אלקטרוני:_________

 
  הערות:  .1

 

  .האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא 

 .המחירים אינם כוללים מע"מ 

  המחירים המפורטים בטופס ההצעה מהווים תמורה מלאה וסופית בגין השירותים

 .השונים והם כוללים בתוכם את כלל מרכיבי השירות ואת כלל הוצאותיו של הספק

יצור, הדפסה, שכר עבודה, חיתוך, קיפול, אריזה, אחסנה, עלות חומרי י ,לרבות

הובלה למקום מרכזי ופריקת הסחורה. לספק לא תהיינה דרישות ממכבי לתשלום 

 נוסף בגין שירותים אלו.  

  יש להדגיש כי ייתכנו שינויים בתמהיל המכתבים שייתכן ויחיבו התאמות מבחינת

 קליטת קבצים וכד.

  ספרות אחרי הנקודה 1-מאין להציע מחיר עם יותר. 

 בלבד להציע הצעות בש"ח יש. 



 מכבי תודיע לספק לגבי אופן האספקה המועדף עליה. 

  ימים. 76תוקף ההצעה 

  



 

 תאריך : ________

 הסכם

 

 

 ("מכבי" - להלן)בין מכבי שרותי בריאות 

 (."הספק" -להלן ) ח.פ. __________לבין ____________

 

 

 ההסכם תקופת .1

ועד יום  ___________  החל מיום שנים 3למשך סכם זה יעמוד בתוקף ה .1.1

 .("תקופת ההסכם" - להלן)  _________

למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בתקופה נוספת בת  .1.2

, בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי. תנאים מיטיבים כפופים להסכמת שנתיים

 הספק. 

, והכל בהתאם היך את ההסכם עם הזוכמכבי שומרת לעצמה הזכות להאר

לתקופת האופציה ולשביעות הרצון מהמוצרים והשירותים אשר סיפק  ולהצעת

 עד כה.

, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה 1.2 –ו  1.1בסעיפים  על אף האמור לעיל .1.3

יום  06ידי משלוח הודעה בכתב -לידי סיום, בכל שלב ומכל סיבה שהיא, וזאת על

את הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד  ספקמראש. במקרה זה תשלם מכבי ל

חזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור י ספקשבו הופסקה ההתקשרות, או ה

 .התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות

בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, מתחייב הזוכה  .1.0

הניתן ובמידת האפשר( את המידע על חברי מכבי להעביר לרשות מכבי )ככל 

האגור במערכותיו. אם וככל שהזוכה אינו מחוייב על פי דין למחוק את המידע 

הנ"ל, וככל שמידע על חברי מכבי נשאר במערכות המידע של הזוכה לאחר תום 

תקופת ההתקשרות, מתחייב הזוכה להמשיך ולנקוט את אותם אמצעי אבטחת 

פי ההנחיות -טיות כנדרש בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ועלהמידע והגנת הפר

 התקפות על פיהן הזוכה פועל כל עוד הוא ממשיך לעסוק בפעילותו. 

 תמורה .1

יהיו כמפורט ומחיריהם  המוצרים המסופקים על ידי החברה למכבי רשימת  .2.1

 להסכם זה. כנספח א' במחירונים המצ"ב

 תנאי תשלום .1

 יום.  00 ס בתנאי תשלום של  שוטף +התמורה תשולם כנגד חשבונית מ .1.1

 .על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג החשבונית .3.2



אישור עפ"י חוק עסקאות גופים צבוריים )אכיפת ניהול הספק יציג בפני מכבי  .3.3

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס  1770 – חשבונות( תשל"ו

נוהג לדווח לפקיד השומה על  הואפטור מניהול זה, על כי  או מע"מהכנסה וחוק 

 בהתאם לחוק. למע"מ ווכן נוהג לדווח על עסקאותי והכנסותי

 אספקת המוצרים .1

הספק מתחייב לספק למכבי במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר  .0.1

 ושוטף בכל החנויות שלו.

כל אתר, וימסרו לכל  משלוחי המוצרים למכבי יהיו בהתאם לשעות הפעילות של .0.2

 אתר מזמין בלבד ולא יושארו בכל מקום אחר, ולרבות יחידות אחרות במכבי.

 הפצת המוצר :  .1

הפצת המוצר תעשה באמצעות חברת _____________ )להלן: "המפיץ"(.  שינוי מפיץ 

 יום מראש בכתב. 36יעשה ע"י הספק בהודעה מוקדמת למכבי  של 

 ניהול מלאי  .0

חודשים מכל המוצרים שבנספח א' לשם   2מינימאלי של  הספק יחזיק מלאי .0.1

 מניעת     מחסור .

הספק ידווח למכבי על כל מחסור הצפוי במי מן המוצרים, באופן מיידי וללא כל  .0.2

 דיחוי. 

 החלפה והחזרת  מוצרים ..

הספק יחליף באופן מיידי וללא תוספת תשלום כל מוצר פגום אשר יוחזר על ידי  .7.1

 מכבי.

 וחניזכויות קנין ר .1

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל  הספק .1.1

מניעה חוקית או אחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את המוצרים למכבי  וכי 

אין באספקת המוצרים משום הפרת פטנט ו/או פגיעה כלשהי בזכויות של חברה 

 ו/או גוף לרבות אדם אחר כלשהו. 

י גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי יד-היה ותתבע מכבי על .1.2

לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם  הספקבמוצרים, מתחייב 

 לחברה כתוצאה מתביעה שכזו.

 מועסקי הספק .9

הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת המוצרים  .7.1

ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה  למכבי     ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו

של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו באופן בלעדי, על חשבונו הוא 

 בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי  תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

 נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא הספק .7.2

 מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם םלרכוש שייגר נזק או ,גופני

 בעת אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי. שאירע מנזק או



מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו  הספק .7.3

לה, אם יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים 

 מהמוצהר בהוראות פרק זה.

 

 אנשי קשר .16

 מכבי ממנה בזאת את  אלי בן יצחק להיות איש הקשר הישיר עם  הספק. .16.1

 ____________ להיות איש הקשר הישיר עם  מכבי.הספק ממנה בזאת את   .16.2

 

 הסבת הסכם .11

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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 אחריות וביטוח .11

לרבות נזק שיגרום הוא ו/או , הספק יהא אחראי לנזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא .12.1

מי מטעמו, לגופו ו/או לרכושו ו/או לעסקו של כל אדם ו/או גוף, לרבות, למכבי 

ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו, שנגרם תוך כדי ו/או בקשר עם מתן 

 השירותים ו/או הסכם זה. 

 
כל  הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין .12.2

נזק ו/או הוצאה שייגרמו למכבי, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה ו/או 

דרישה שתוגש נגד מכבי, כתוצאה ו/או בקשר עם אחריות הספק ו/או מי מטעמו, 

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת מבלי לגרוע מזכויות מכבי לכל תרופה 

לבד שנמסרה הודעה לספק וניתנה או סעד על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין וב

 לספק הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה ו/או הוצאה ו/או תביעה כאמור

 
, זה ו/או על פי כל דין הסכםעל פי ומהתחייבות הספק בלי לגרוע מאחריות מ .12.3

המוקדם,  לפי, או ממועד תחילת מתן השירותיםממועד תחילת הסכם זה 

בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ו, לערוך ולקיים על חשבונהספק מתחייב 

ההתקשרות משך כל תקופת לוזאת  הבאיםאת הביטוחים  ,ביטוחים בישראל

ביטוח חבות המוצר, להחזיק בביטוח לעוד שלוש שנים ולעניין  ההסכםפי -על

 מתום ההתקשרות: 

 
ו/או  וכלפי המועסקים על יד ספקה חבות את המבטח - מעבידים חבות ביטוח .א

פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים , על ומטעמ
/או נזק נפשי לכל עובד ו, בגין מוות ו/או נזק גוף 1716 -פגומים, התש"ם 
, בגבול אחריות השירותים מתן/או מחלה תוך כדי ו/או עקב וכתוצאה מתאונה 

"כ לכל ( לנפגע, למקרה ובסהחדשים שקלים מיליון שישה ש"ח ) 0,666,666 של
 הו/או הבאים מטעמ מכביביטוח. הביטוח כאמור הורחב לשפות את התקופת 
 .ספקהעובדי מ מישל  החשב למעבידתבמידה ו



 את המבטחביטוח אחריות כלפי צד שלישי  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב
/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או ו, על פי דין, בגין כל פגיעה ספקה חבות

לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות למכבי ו/או מי מטעמה בקשר עם 
 שקלים מיליון"ח )ש 1,666,666 שלו/או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות 

את  לשפותביטוח. הביטוח כאמור הורחב ה( לאירוע ובסה"כ לתקופת חדשים
ו/או מי מטעמו, וכל זאת בכפוף  ספקהלמעשי ו/או מחדלי  הבגין אחריות מכבי

לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 
 .מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ייחשב כרכוש צד ג'

עפ"י דין בגין נזק גוף ו/או  הספקכיסוי אחריותו של ל -" מוצר"חבות  ביטוח .ג
עם ו/או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק,  רכוש, לרבות נזק גרר, בקשר

"( בגבול אחריות של המוצריםו/או הבאים מטעמו )להלן: " הספקמסופק ע"י 
)מיליון שקלים חדשים( לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח. ₪  1,666,666

הביטוח כאמור מורחב לשפות את מכבי בשל אחריותה למעשי ו/או מחדלי 
ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם  הספק

ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח 
 כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 
/או וכדי לצמצם  הספקבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים על ידי  .12.0

, ולא זה להסכם/או אחריותו בהתאם ו יוותוימהתחייבלגרוע בצורה כל שהיא 

ו/או לפצות את  לשפות ומחובת הספק את לשחרר כדי הביטוחים בעריכת יהיה

 אחראי לו על פי הסכם זה.  שהואו/או מי מטעמה בגין כל נזק  מכבי

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או  ומצהיר כי לא תהיה ל הספק .12.3

ו/או רכוש  וין כל נזק שייגרם לרכוש בבעלות הספק ו/או באחריותמי מטעמה, בג

ו/או נזק אובדן תוצאתי שייגרם  למכבי והספק ו/או מי מטעמ ידישיובא על 

 ךבקשר ו/או במסגרת מתן השירותים וזאת בין אם ער וו/או למי מטעמ ספקל

 כבימא פוטר את והספק ביטוח רכוש ו/או אובדן תוצאתי ובין אם לאו, וכי ה

מכל אחריות לנזק כאמור למעט לגבי אדם שגרם לנזק בזדון.  הו/או מי מטעמ

ערוך הספק ביטוחים כאמור בסעיף זה הספק מתחייב כי הביטוחים יבמקרה בו 

ו/או מי  מכבייכללו סעיף מפורש על פיו המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי 

   ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  המטעמ

 משנה קבלני ידי על יינתנו מהם חלק או זה הסכם נשוא השירותים בו במקרה .12.0

 נאותות ביטוח פוליסות המשנה קבלני בידי כי לדאוג הספק על, הזוכה מטעם

 ההתקשרות. והיקף לאופי בהתאם

 
לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע  הספק פוליסות נוסחי כי, במפורש בזאת מוסכם .12.7

 כביט או כל נוסח מקביל לו.

 
 הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. .12.1

 

 סודיות .11

הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות את ההסכם ולא להעביר את ההסכם ו/או תוכנו לכל  

 צד שלישי.

 מכל סיבה שהיא. התחייבות זאת תהא בתוקף גם לאחר סיומו של ההסכם



 נוהל הזמנת ביגוד    .11

 מערכת הסאפ של מכבי . יוקם ב הסכם מסגרת .10.1

 על כל הבגדים המוזמנים יהיה רקום/מוטבע לוגו מכבי שירותי בריאות : .10.2

על דגמי החולצות הלוגו יוטבע על כיס החולצה /מיקום הכיס  10.1.1

 במידה ואין כיס

 דמי  ים  הלוגו יוטבע על כיס המכנס הקעל דגמי המכנס 10.1.2

ולהעביר  SAPך ההסכם בוק של נספח א' יש להקים הזמנה מתעל סמך ההעת .10.3

 __________________-לפקס מספר  SAPאת הזמנת ה

ימי עבודה מרגע קבלת ההזמנה ממערכת  7אספקת הביגוד המוזמן תבוצע בתוך  .10.0

 .בחברה SAPה

 רשימת החנויות לביצוע רכישת הפריטים:

 

 

 

 

 

 קנסות והליך קיזוז .11

 המקרים הבאים:, בגין בתוספת מע"מ ₪  236הספק ישלם פיצוי בסך 

  ימי איחור באספקה. 16בגין כל 

 .אספקת ציוד שאינו  תואם להזמנה ו/או למפרט 
 .אי השלמת הזמנות פתוחות 

 

 שונות .10

זז כל חיוב כספי הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, תהיה זכות לק .10.1

עשוי להיות חב לה מתוך ההתקשרות נשוא ההסכם או  שהזוכה 

 אחרת, מכל סכום שיגיע לזוכה ממכבי. מהתקשרות 

 
הזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק  .10.2

 את השרות אינה בלעדית.

 
לכל התאגידים / חברות בקבוצת מכבי, לרבות, אך לא רק: אסותא מרכזיים  .10.3

בע"מ, בית בלב בע"מ, מכבידנט בע"מ, עמותת קרן מכבי ומכבי טבעי, רפואיים 

קאר בע"מ,  מכבי אחזקות בע"מ, אגודת מכבי מגן, נרקיס ערד שירותי -מכבי

( בע"מ וכד' תהא שמורה הזכות לרכוש את המוצרים מהספק על פי 1711רפואה )

 המחירים, ושאר תנאי ההסכם הקבועים בהסכם זה. 

 



בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות הצדדים מצהירים  .10.0

והסכומים שהיו פתוחים בין מכבי לבין הספק, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי 

לא תהיה להם כל טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם 

זה. מוסכם כי היתרה של מכבי בספרי החברה עבור שירותים וטובין שסופקו על 

 ₪. 6עומדת על  36/7/2611למכבי במישרין ובעקיפין עד תאריך   ידה

 
כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה בקשר להסכם זה  .10.3

שתשלח בדואר רשום על ידי צד למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב 

ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו  3כאילו התקבלה על ידי הצד אליו נשלחה תוך 

 בעת המסירה בפועל. -נמסרה ביד 

 
 

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: .10.0

 מכבי: 10.1.1

 הספק: 10.1.2

 

 

 

 

 

                         _____                                                _____________________________ 

 הספקמכבי שרותי בריאות                                                                       

 

 

  



 'בנספח 
 טופס הזמנה

 

 
 
 
 
 
 

  מזמין הביגוד מתחייב להעביר לחברה הזמנתSAP   ימי עבודה חתומה ומאושרת  7בתוך
. 

 
החברה מתחייבת עם קבלת טופס ההזמנה נספח א' לספק את הבגדים המוזמנים 

 בתוך_______ימי עבודה
נציג מכבי מתחייב להעביר לחברת ____ הזמנת רכש מתוך הסכם 

ימי עבודה לפקס מספר  7בתוך ___________________            מספר___
.________________ 

 מקור : יש להשאיר בחנות 
 ישאר ביד המזמיןהעתק: י

 

 

 

 

 

מחוז:____________תאריך זכאות ______________שם העובד:____________________

טלפון:___________מס' עובד או ת.ז _________________

מק"ט מכבימק"ט המציע

דגם

מחיר 

לפני 

הערותכמותמידהצבעמע"מ

חתימת העובד:_________________תאריך:_____________________

מכבי שירותי בריאות- עובדי אחזקה


