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 מנהלה

 כללי .2

 המסוגל לספק למכבי אחד להתקשר עם ספק תמעוניינ( "מכבי"מכבי שירותי בריאות )להלן:  .1.1
  1651-כלקוחות ועוד  2111-אתרים, שהם כ 251-בכ יחידות מכבי לכל, ציוד  שירותי שינוע

)להלן  בכל הארץ מרפאות של רופאים עצמאיים מחוץ לסניפי מכבי והקשורים עם מכבי,
עיטוף, אריזה ושינוע  מיון, ,"( כמו כן ידרש הספק לספק מידי פעם שירותי איחסוןהשירות"

 .במסמכי המכרז בתנאים המפורטים חומרים,

 הצעות מתאימות, בהתאם ליעדים והכמויות המוערכות כמפורט במפרט, מכבי מבקשת לקבל .1.2
 למסמכי המכרז. נספח א'

. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת חודשים  24  ההתקשרות הינה לתקופה של .1.3
( מיטיבים, 2; או ) זהים (1) בכל פעם, בתנאים חודשים  24ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות 

 .הספקבתיאום עם 

צע במהלכה יהיה על הספק הזוכה לבתקופת נסיון, יהוו להסכם  שלושת החודשים הראשונים .1.4
 מהיקף הפעילות, וזאת כתנאי להסכם ההתקשרות. 25%-נוע חבילות בכשי

 ימים מהודעת הזכייה.  31הספק יהיה ערוך לספק שירות בתוך  .1.5

 לא יתקיים מו"מ. -ההצעה סופית .1.6

  מכביאו כל הצעה שהיא. חלק מההצעה הזולה ביותר, מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  .1.7
 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      .1.8

 , אם ירצו בכך. להלן          
 

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

 תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.
 על פי הקבוע במסמכי המכרז. המתקיים 12122114מספר רגיל פומבי  מכרז – "המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

נ.ב.ט. ניסוי ביצוע מכבידנט בע"מ,  )ע"ר(, רפואיים בע"מ, קרן מכביאסותא מרכזים  – "הגופים הנוספים"
 פי שיקול דעתם של-בע"מ, מכבי קאר בע"מ, בית בלב בע"מ, הכל על יזמות וניהולמכבי  וטכנולוגיה בע"מ,

 הגופים. 
 למסמכי המכרז. נספח ב' - ההתקשרותהגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם  

 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .1.3

במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח'  מסמכיואת  זכאי לרכוש ,להשתתף במכרז המעוניין
בין  ,ה'-בימים א'מטעמה,  , או כל מי שימונה גב' ענת מנדל, אצל 14אביב, קומה -בתל 27המרד 

  של בתמורה לתשלום סך 21...1ועד ליום  1.6.21/מיום  , החלכל זאת. 11:11-14:11השעות 
  במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.ש"ח )שלא יוחזר(,   1,111

 בירורים ופניות .3.2

   : גב' מכבי נציגת מסמכיו אלניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או  .3.2.1

וזאת  ,11:/2בשעה  21...21 יוםעד ל , , כאמור לעילועדת המכרזים רכזת, נת מנדלע

 :דואר אלקטרוני, באמצעות בנוסח ובמבנה המצ"ב כנספח ז' Wordאך ורק בקובץ 

mandel_an@mac.org.il. פנייתומוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת  ספקעל ה 
 .13-5143643מס':  בטלפון

 תענינה.לא  לעילפניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.2.2

 תישלחנהכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.2.3
 לרבות מספר טלפון. ,, וכן פרטי נציג הקשרהתשובות ממכבי

  דואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.4
 .21.7.14 עד ליום
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 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

 באמצעות  באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד )ולאיש להגיש  ההצעה את .3.3.1
ענת לידי גב'  , 12122114מספר  פומבי"מכרז  הדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק

" )או למי שימונה כממלא 14, תל אביב, קומה 27ועדת המכרזים, ברח' המרד  רכזת -מנדל 
 מקומה במכבי(.

 ההצעותלהגשת המועד האחרון . 11:11-14:11ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א'
לא הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור,  .11:/2בשעה  21...12חמישי  יוםהוא 

 !תתקבלנה

מסמכי  כלביחד עם  ,ג'כנספח על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב חתומה ההצעה תוגש  .3.3.2
הצעה, המסמכים שיש לצרף ל כלהמכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם 

 , וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.בטופס ההצעה 3סעיף בכמפורט 

כפי  תמקוריבכריכתם המען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז ל .3.3.3
תכלול את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן  היאנרכשו ממכבי, ש

 תימות כנדרש.תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת הח

ים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם ספקה .3.3.4
ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת רכזת המעטפה ע"י 

 קבלה.

הצעות לתקופה השל  ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה .3.3.5
 שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.נוספת, ובלבד 

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר הלבדוק בעצמו את כדאיות הסכם  ספקל הע .3.3.6
, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר ספקאחר שיש לו, לדעת ה

 האמור בעצמו, על חשבונו, יברר את כל ספקשהצעתו תזכה. ה , אם וככלעם מכבי בהסכם
 והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו2או מי מטעמה, עקב כך.

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .1

 :יענה על כל הדרישות שלהלן רשאי להגיש הצעות ספק אשר .1.3

 תאגיד רשום כחוק בישראל. .4.1.1

 מסוגל לספק בעצמו או באמצעות קבלני משנה את השירותים. .4.1.2

 .1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ובידו אישור ניהול ספרים על פי חוק  .4.1.3

 לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  ,2113-2112בשנים  הכנסותיו  .4.1.4
 .לפחות כל אחת מהשניםל ₪  1,111,111  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן

 שירותי שינוע בפריסה ארצית וכל לפחות באספקתנתיים ששל  מוכח בישראל נסיוןבעל  .4.1.5
 השירותים הכרוכים בכך.

נקודות  251לפחות, עם  אחד ניסיון מוכח בישראל במתן השירותים ללקוח בעל הינו .4.1.6
 חלוקה ברחבי הארץ. 

 י רכב.כל 51ת מפעיל בעצמו או באמצעות קבלני משנה לפחו .4.1.7

יהיו תחת פיקוח  , כולל על ידי קבלני משנה,דרישות הסכם זהפי כל הרכבים שיופעלו על  .4.1.8
 של קצין בטיחות בתעבורה . 

בעל מערכת קשר סלולרי ו2או אלחוטי בכל אחד מכלי הרכב המופעלים על ידו והמאפשרת  .4.1.9
 קשר שוטף עם הנהגים. 

 .מ"ר לפחות 511רשותו שטח אחסון של ב .4.1.11

 - "מפעל חיוני", לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז -ידי הרשויות כ-מוכר על .4.1.11
1967 . 

 6 בהתאם לאמור בסעיף ,₪ 51,111 ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך .4.1.12
 להלן.

 הנדרש. בציון האיכות המזערימד וע .4.1.13

 רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך. .4.1.14

באחד יעמוד  שלא ספקבכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה.  ספקעמידת ה .4.2

 .הצעתו תפסל –התנאיםמ

, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, ספקועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר ל .4.3
אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי 



 

תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר, 
 ור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.   כאמ

 

 בגין הגשת ההצעה ספקהתחייבויות ה .5

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לאחר  91יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ספקה .5.1
ים להאריך את ספקמכבי לבקש מה לא יסתיים, רשאית הספקתום תקופה זו, אם הליך בחירת 

רשאי  ספקובמקרה זה יהיה כל   כל אחת, )ששים( יום 61של עד  תונוספות תוקף הצעותיהם לתקופ
הצעתו. בקשה כאמור תשלח  להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול 

 על ידי מכבי בכתב .

בכתב,  ספקלמכבי על ידי ה שלחיתהודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות,  .5.2
 ימי עבודה /זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, ענת מנדללידי הגב' 

 להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה. ספקמהרגע שבו נתבקש ה

 .ספקעל ידי ה כהצעה שבוטלהבתוך הזמן האמור, תראה הצעתו  ספקהעדר תשובה מהב .5.3

לעיל, לא  5.3 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2 על פי האמור בסעיף את הצעתו  ספקביטל ה .5.4
 תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 הגשה ערבותתב כ .6

אלף שקלים  )חמישים₪  51,111 של הצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כוללל .6.1
למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן מהותי  ה' כנספחפי הנוסח המצורף -(, עלחדשים
 כי ,במפורש . הערבות תצייןימים ממועד הדרישה)עשרה(  11, אשר תשולם בתוך ("הערבות")להלן: 

 . מכבי שירותי בריאותוהיא תהא על שם  ספקהוצאה לבקשת ה

 61ות נוספות בנות צדדי את הערבות לתקופ-נוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חדב .6.2
לעיל, ותהיה בתוקף  5 סעיף פי -תוארך על ספק, וזאת בכפוף לכך שהצעת הכל אחת )ששים( יום

 זו. נוספתלתקופה 

 של הערבות חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת .6.3

ות מכבי כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכוי ,החלק או הכול, ספק
 ספקל שנתנה לסעדים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי

 :מאלה אחד בו התקיים טענותיו, אם את הזדמנות להשמיע

 ;כפיים ניקיון או בחוסר בערמה, בתכסיסנות המכרז במהלך נהג הוא .6.3.1

 ;מדויק בלתי מידע מהותי או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר הוא .6.3.2

 ;במכרז ההצעות להגשת האחרון חלוף המועד לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא .6.3.3

 מוקדם תנאי שהן במכרז ההוראות הקבועות לפי פעל לא הוא ,במכרז ספקכ שנבחר לאחר .6.3.4

 .הספק עם מכבי ההתקשרות של ליצירת

 .תיפסל על הסף –הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור    

 

 ביטוחים עריכת אישור ..

"אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות )להלן:  אישור .7.1
 , הביטוחים(. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת "הביטוחיםעריכת 
 .ביטוחה חברת ידי על חתומה

ים בסכומי הפוליסות או שינויים מהותי שינוייםהחתומה שתוגש  בטיוטא, כי לא יתקבלו יובהר .7.2
 תיפסל, הנדרשות מהפוליסות איזו של קיומה אי לרבות, זה מסוג שינויים של במקרהנוספים. 

 .המציע הצעת

 את לתקן מהמציע לדרוש רשאית המכרזים ועדת תהא, כאמור במקרים, לעיל האמור למרות
 .במכרז הזוכה על ההכרזה שלב עד הביטוחים עריכת אישור
 הבלעדי דעתהיהיו נתונים לשיקול  ל"הנ הטיוטהגבי -עלשייעשו  מהותיים שאינם נוסח שינויי

 .כאמור ההכרזה למועדמכבי, שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד  של

 לעיל. 1 3 ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף  שאלות .7.3

את  ההתקשרות הסכם על החתימה מועד לפני יום, למכבי להמציא מתחייב במכרז הזוכה .7.4
 .הביטוח חברת ידי על ומאושר חתום, הביטוחיםאישור עריכת 

 



 

 במכרז ומסגרת ההתקשרות הספקבחירת  .8

או כל הצעה שהיא. מכבי  חלק מההצעהכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, מ .8.1
 פי שיקול דעתה הבלעדי.-או את כולה, הכל על -חלק מההצעה בלבדרשאית לקבל 

: מפורטים להלןה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים הספקאמות המידה לבחירת ההצעה  .8.2
י שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתבחר והכל על פ , 21%ואיכות  81%מחיר 

 .ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות

 : ציון האיכות .8.3

  .ז'נספח ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב כ

 :ציון המחיר .8.4
סך העלות המתקבלת ממכפלת המחירים המוצעים באומדן הכמויות השנתי כמפורט בטופס ההצעה 

 ובמפרט.

, ספקה , על פי הערכה כוללת שלספקאת איכות השירות ויכולתו של ה ועדת המכרזים תבחן .8.5
מוניטין של היצרן ונסיון , נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, מומחיותו, משאביו

, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות מך הנתונים שצרף להצעהס על בארץ,
-לעמהתקשרויות קודמות, וכן  ספקלקוחותיו של ה וכן על סמך בדיקת המלצות ,ספקעם ה קודמות

כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה,  פי
 להלן. 8.11 כאמור בסעיף 

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

ברכיבים הכלולים בסעיפי  איכות מזערישלא יעמוד בציון  ספקהצעה של  תדחהועדת המכרזים  .8.7
לעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו2או אשר נאספו במהלך בדיקת דהאיכות 

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

כהגדרתו להלן, מכבי תהא  ,"באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נסיון גרוע .8.8
שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד  ספקרשאית להעניק את הזכייה ל

זה והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד המקורי לזכייה ביותר  ספקשלמכבי לא היה "נסיון גרוע" עם 
 .11%-מ

המילים "נסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו2או מחדלים  ,לצורכי סעיף זה
 אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.

פרטים נוספים ו2או הבהרות נוספות, על פי שיקול  ספקמהרשאית לדרוש  ועדת המכרזים תהא .8.9
והצעתו במסגרת  ספקעל מנת לבחון את ה דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה,

 שיקוליה.

שימונה יהא  הצוות ים.ספקועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות וה .8.11
ו2או לשירות המוצע  ספקלוכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס  ספקרשאי, אך לא חייב, לבחון את ה

גיש ההצעה לא שיתף פעולה על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמ
 עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  מעלה  .8.11
 עת מכבי.או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לד

        שלישי וכן הלאה, למקרה  ספקשני ו ספקועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור  .8.12

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

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

 במכרז הספק ספקהתחייבויות ה .9

        )שבעה( 7למסמכי המכרז, בתוך  'כנספח בהמצורף  ההתקשרותהסכם במכרז יחתום על  הספק .9.1

 מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. עבודה ימי

כמופיע  ההתקשרותהסכם בנוסח  2הסתייגויות, כי לא יתקבלו כל שינוייםהספקידוע ומוסכם על 
 .בנספח ב' למכרז

 יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. הספקהמכרז והצעת  מסמכי .9.2

ערבות בנקאית אוטונומית  מכביל הספק ספק, ימסור ההסכם ההתקשרותבמעמד החתימה על  .9.3
 נוסח המצ"ב.ה פי-עלביצוע התחייבויותיו ל

 ביטול המכרז .21

             ספק י כלפילא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשה .11.1



 

   לאספקת שירותי  לאספקת2ים הסכם הספק2ים ספקידי מכבי וה-כלשהו, כל עוד לא ייחתם על  

 (.ב'נספח והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות ) , שינוע   

         לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .11.2

 .כאמור לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז -אך לא חייבת  -תהיה מכבי רשאית עדי, וכן הבל

 ים אשר הגישו הצעות במכרז.ספקכל האלקטרוני ל בדואר תישלחהודעה על ביטול המכרז  .11.3

           רוכשי מסמכי מים במכרז ו2או למי ספקהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מה .11.4

 שה ו2או טענה כלפי מכבי ו2או כלפי מי מטעמה.המכרז כל תביעה ו2או דרי

 

 המכרז במסמכי עיון .22

 תוצאות פרסום לאחר, 1993-, התשנ"גהמכרזים חובת לתקנות)ו( 21 תקנה להוראות בהתאם .11.1
תיאום  לאחר, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה המכרז במסמכי במכרז משתתף של עיון, המכרז

למכבי לכיסוי לשעה   ₪ 511של  סךמראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום 
 העלות הכרוכה במתן זכות העיון כאמור.

זכויותיו במסגרת  מיצוי בדבר המשתתף לבדיקת ורק אך נועד לעיל כמפורט המכרז במסמכי עיון .11.2
, ללא קבלת אישור מראש ןאו מקצת כולן, הרחב לציבור אלה תוצאות לפרסם אין. המכרז הליך

 ובכתב ממכבי. 
 

 בעלות על מסמכי המכרז ./2
. אין בלבדים לצורך הגשת ההצעות ספקקניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר ל נםיהמסמכי המכרז 

לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו2או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש 
 אותם ו2או העתק מהם לידי אחר.מסמכי המכרז להעביר 

 

 מכות שיפוטס .21
בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

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



 

 הדרישות מפרט

 במועד חתימת ההסכם כל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות 

 :ספקהאפיון רישום ומעקב ממוחשב על חבילות שנשלחות באמצעות  .2

ע"י מדבקת משלוח עם ויזוהה כל ציוד2חבילה2משטח ימוספר הספק בעל תכנה לניהול המשלוחים כך ש 1.1
 .ברקוד

 הול המשלוחים.נתוני המשלוח יאגרו בקובץ מחשב בתוכנת ני 1.2
 יאשר בחתימתו את קבלת הציוד מול נתוני כל משלוח בנפרד. ספקה 1.3
בתוכנת ניהול ובקרת   ספקהמשלוחים שבוצעו2לא בוצעו על ידי ה סיעודכן סטאטויום המשלוח  בסוף 1.4

 לאישור קבלת הטובין(. -ות החתומות התעודפי  עלמשלוחים והפקת מדבקות )
אי מסירה של ציוד שנשלח ע"י המרכז הלוגיסטי תדווח מיידית תוך ציון הסיבה, כל החזרה עיכוב או  1.5

 למנהל הממונה מטעם מכבי.

 מאגרי נתוני המשלוחים יועברו בקובץ למרכז הלוגיסטי בכל רבעון שנתי.  1.6

 במשך כל תקופת ההתקשרות ויעברו למכבי בסיומה.  הספקכל נתוני המשלוחים יישמרו אצל  1.7

 :ניהול ובקרת משלוחים והפקת מדבקות תדרישו ./

 ניהול תתוכנ נוספת  ללא תמורהלמרכז הלוגיסטי  לספק ספקההעברת הנתונים וקבלתם נדרש  לצורך 2.1
 והפקת מדבקות. משלוחים  בקרתו

 
 :התוכנה הייעודית תענה על הדרישות הבאות 2.2

 Yמתוך  X) חבילה חבילה ועפ"י כמות החבילות ליעד  מדבקות מסופררות עם בר קוד לכל הפקת 2.3
 חבילות(.

ולכל  ספקדוח משלוחים עפ"י קריאה ואיתור החבילה עי קורא ברקוד בעת מסירתה להפצה ל הפקת 2.4
 משלוח בנפרד עם פרטי מס רכב, שם נהג ושעת מסירה2קבלה. 

 תיעוד כל המידע שיוקלד להפקת מדבקות. 2.5
יבוצע עפ"י מס חבילה רץ ,תאריכי משלוח ויעדים עם אפשרות הפקת דוחות ריכוז תיעוד המשלוחים  2.6

 עפ"י כל נגזרת בנפרד ויחד.
 קיום שדה חובה להקלדת מספר תעודת הניפוק של המחסן. 2.7
 ניהול עפ"י קודי מרכז עלות של יעדי מכבי שיסופקו עי מכבי.  2.8
 אפשרות להוספה2הסרה2שינוי יעדים עי מכבי . 2.9

 אפשרות ביטול מדבקות שהופקו בטעות תוך כדי עבודה ) לפני מסירת המשלוח ( . 2.11

 אבטחת מידע במערכת  2.11

נדרש זיהוי משתמשים בכניסה למערכת על ידי שם משתמש וסיסמא,  על מדיניות הסיסמאות  2.11.1
 במערכת לעמוד בדרישות הבאות:

 תוים  6אורך מינימלי של  2.11.2
 אכיפת שימוש באותיות וספרות  2.11.3
 נסיונות כושלים  5נעילת שם המשתמש לאחר  2.11.4
 יום  121אכיפת החלפת סיסמא לאחר  2.11.5

 מיקום, הניגש הגורם שם את לפחות יכיל התיעוד. מערכת מנהל או משתמש של גישה כל תתעד המערכת 2.12
 .למערכת גישה דוחות לדרוש רשאית תהיה מכבי. הפעולה ומהות הגישה זמן, הגישה

 ידי על במערכת פעילות או גישה תמנענה כי יוודא הספק. במערכת לפעול מורשים גורמים יגדיר הספק 2.13
 מורשית לא ופעילות גישה לבצע נסיון כל יתעד הספק. המזמין של מידע שינויי לרבות, מורשים לא גורמים

 .הללו הדרישות את מממש הוא כיצד יציג הספק. במערכת
 או המערכת בזמינות פגיעה למניעת, למערכת אינטרנטית בגישה מקובלים באמצעים בקרות יממש הספק 2.14

 .הזו הדרישה את מממש הוא כיצד יציג הספק.  בה האגור המידע באמינות

 מסופי מחשב במקביל. 11תמיכה בהפעלת עד  2.15

  -תמיכה בשידור וקליטת דיווחים כמפורט  2.16

 על פי משלוח. ספקרישום כמות ופירוט החבילות עם יעדיהם שנמסרו ל 2.16.1
 .ספקקבלת אישור ממוחשב על קליטתם של הציוד אצל ה 2.16.2
 קבלת אישור ממוחשב וסרוק לכל מסירת משלוח לאחר מסירתו ליעד הסופי. 2.16.3

 המשלוחים סומעקב בסטאטו היכולת צפיי 2.17



 

 :העבודה במרכז הלוגיסטי בלוד ואל מול יעדי מכביתהליך  .2.18

כניסה ראשונית למערכת תתבצע ע"י הרשאת שם משתמש וסיסמה, התוכנה הייעודית תידרש  .2.18.1
 משתמשים בו זמנית(.  11-לתמוך במס' משתמשים במקביל )כ 

 הפקת מדבקת משלוח תחייב הזנת מס' מרכז עלות של היעד למשלוח. .2.18.2

 1הממוחשבת את מס' תעודת הניפוק של המשלוח שתוכנס לחבילה 'מס מכבי תדווח למערכת  .2.18.3
 מתוך סך החבילות לשינוע.

חבילות,  Yמתוך  Xפרטים + מס חבילה  –לכל חבילה יודפסו שתי מדבקות זהות הכוללות  .2.18.4
 מדבקה אחת להדבקה ע"ג החבילה, השנייה תימסר לספק לצורך החתמת הלקוח.

מס'  טופס ריכוז משלוחים לכל משלוח עם סיכום  ספקהמרכז הלוגיסטי יפיק לנהג ה .2.18.5
 חבילות ליעדי הלקוח .

 חתימה כולל תאריך,את מקבל הציוד על כל תעודה  ספקבעת מסירת הציוד ליעד יחתים ה .2.18.6
 הסניף. בכתב ברור+חותמת אישית 2

 אחריות התקנת תשתיות: .2.19

 מרכז לוגיסטי(.באחריות מכבי ) -עמדת עבודה עם חיבור לכתובת אינטרנט ומדפסות  הצבת .2.19.1

 באחריות מכבי )מרכז לוגיסטי(. -העברת קובץ יעדים עם טלפונים, ימי אספקה שעות עבודה   .2.19.2

למשתמשי מכבי, , כולל הדרכה מדבקות והפקת משלוחים ובקרת ניהולהתקנת תוכנת  .2.19.3
 .הספקבאחריות 

הזוכה מתחייב להיות מגובה בכלי רכב חליפיים בזמן תקלה ברכב הקבוע, או במקרה שיש כמות  .2.21

 חריגה מהמקובל ליום החלוקה. 

 חבילות שלא דרך המרכז הלוגיסטי  שינוע והפצת ,מיון ,אריזה ,שירותי אחסון .1

בתיאום עמו פרטי ציוד שנרכשו על חשבון  הספקבאפשרות מכבי להעביר למרכז המיון של  .3.1
בהתאם לכתב כמויות שיוגדר  מספקים אחרים, לצורך אחסון, מיון, אריזה ושינוע ליעדי מכבי מכבי

לארוז לעטוף ולשנע את החבילות בהתאם ליעדים שנמסרו  למיין, ספקוישלח לספק על ידי מכבי. על ה
או לחילופין להנחות הספק לשנע חבילה 2ות מספקי הציוד של מכבי ימי עבודה. 3תוך  בכתב הכמויות

יחתום על תעודת משלוח של הספק ממנו הוא ללא הגעת החבילה למחסני הספק . לצורך זה הספק 
  .לקח את החבילה ויחתים את הספק מקבל החבילה

אריזה יהיו על השינוע ואמצעי עזר של חומרי ה מחיר עלויות המשלוח, האחסון, המיון, העיטוף,  .3.2
 ', אלא אם צוין אחרת. גבכפוף להצעתו בנספח  ספקחשבון ה

 סוגי השירות הנדרש: .3.3

 שירות עיטוף .1.1.2

 אספקתאריזת טפסים2ציוד במעטפה הכולל הדבקת מדבקה שמית על המעטפה וסגירת המעטפה. 
להפיק תעודות משלוח  הספקיהיו באחריות מכבי ועל חשבונה. באחריות  והמעטפות המדבקות

ימי עבודה מקבלת הציוד ליעדים שיוגדרו ויועברו  3 -המערכת הממוחשבת ולשנע את הציוד תוךמ
 בכתב ע"י מכבי.

 ספקמשלוח ציוד ארוז ממחסן ה ./.1.1

להפיק  ספקציוד ארוז ומוכן להפצה. באחריות ה ספקמכבי או גורם מטעמה תעביר למחסן ה
תעודות משלוח מהמערכת הממוחשבת ולשנע את הציוד ליעדים שיוגדרו ויועברו בכתב ע"י מכבי. 

 ימי עבודה מקבלת הציוד.  3לשנע את הציוד תוך  ספקבאחריות ה

  ספקמשלוח ציוד שאינו ארוז ממחסן ה .1.1.1

למיין  פקסציוד ארוז שאינו מוכן לשינוע. באחריות ה ספקמכבי או גורם מטעמה תעביר למחסן ה
ספק ועל חשבונו ; ולארוז מחדש )באופן שעליו תורה מכבי( את הציוד בקרטונים, שיסופקו ע"י ה



 

ולשנע ליעדים בהתאם להנחיות שיועברו בכתב על ; להפיק תעודות משלוח מהמערכת הממוחשבת 
 קבלת הציוד. יום ימי עבודה מ 3-וזאת לא יאוחר מידי מכבי 

 

  –השירות הנדרש פרטי  .1.1.1

   
 הערות יעד שינוע פעולה

 בגודל ממוצע של: אורך שינוע חבילה

 ס"מ 41רוחב -ס"מ 41גובה -ס"מ  61
 כל הארץ למעט אילת

, או מיעד אחר איסוף ממרכז לוגיסטי

 מיון והפצה ליעדי מכבי

 בגודל ממוצע של: אורך שינוע חבילה

 ס"מ 41רוחב -ס"מ 41גובה -ס"מ  61
 אילת

, או מיעד אחר איסוף ממרכז לוגיסטי

 מיון והפצה ליעדי מכבי

בגודל    רופאיימשטח אשינוע 

111X121  ס"מ. בגובה שלא יעלה על

 ס"מ. 181

 כל הארץ למעט אילת
, או מיעד אחר איסוף ממרכז לוגיסטי

 מיון והפצה ליעדי מכבי

  רופאיימשטח אשינוע 

ס"מ. בגובה שלא  111X121בגודל 

 ס"מ. 181יעלה על 

 אילת
, או מיעד אחר ממרכז לוגיסטיאיסוף 

 מיון והפצה ליעדי מכבי

 לחודשרופאי יאמשטח  אחסון

ס"מ. בגובה שלא  111X121בגודל 

 ס"מ. 181על יעלה 

-  

הכנסת טפסים2ציוד  - שירותי עיטוף

 (ספק)ממחסן ה  ושינוע הלמעטפ
 שינוע ממחסן הספק ליעדי מכביעיטוף ו לכל הארץ

 לכל הארץ (ספק)ממחסן ה  ציוד שינוע
ע"י  ספקציוד שהועבר למחסן ה שינוע

 ליעדי מכבימכבי או גורם מטעמה 

 אריזת ציוד בקופסת קרטון 

 מחסן הספק(ב)
 לכל הארץ

קרטון יסופק  ספקאריזה בלבד, במחסן ה

 ספקעל ידי ה

 

 Xס"מ  41 -על כ אינו עולההממוצע שגודלם הכולל  2גליל2אגד צבורקופסאבמכרז זה, ציוד הינו מארז2  .3.4

בגודל ממוצע שאינו עולה על  -ס"מ, מעטפה X5071שגודלו אינו עולה על  - , פוסטרס"מ X 61ס"מ  41

32X42  הציוד" או "ק"ג. הנ"ל למעט מקרים חריגים )להלן  21ס"מ. משקל כל חבילה לא יעלה על
  (.""החבילה

 לאשר את קבלת הציוד על גבי תעודת  ספקע"י מכבי או מי מטעמה. באחריות ה ספקהציוד יועבר ל  .3.5

 המשלוח של מכבי או מי מטעמה ולהפקיד בידיו התעודה החתומה.

יבוצעו אך ורק כנגד קבלת הזמנת  2.1ביצוע שירותי האחסון, המיון, ההפצה והאריזה הנזכרים בסעיף   .3.6

SAP עדי מכבי.ייעודית מאושרת ממערכת המחשוב של מכבי, בליווי כתב כמויות לחלוקת הציוד לי 

תופק חשבונית אליה תצורפנה תעודות המשלוח החתומות מיעדי המשלוח  2.1בגין המפורט בסעיף   .3.7
 בצירוף תעודת משלוח חתומה של הציוד שהועבר לידיו, ע"י מכבי או גורם מטעמה.

 הציוד שיועבר אליו בתנאים הבאים:לאחסן ולשמור את  על הספק:   הציודמבנה לאחסון ומיון  .3.8

 מבנה –מקום האחסון  .3.8.1

 צריך להיות סגור. המבנה .3.8.1.1

מיציקת בטון  ס"מ, או יהיו עשויים 15קירות המבנה יהיו מבלוקים בעובי מינימאלי של  .3.8.1.2
 ס"מ. 15לי של אבעובי מינימ

 גג המבנה יהיה עשוי מיציקת בטון וללא פתחים. .3.8.1.3



 

  חלונות .3.8.1.4
לונות ימלא אחר ות. כל אחד מהחרצוי שבמקום האחסון יהיה מספר מינימאלי של חלונ

  הדרישות הבאות:

חלונות זכוכית: בצידו הפנימי של החלון יהיו מותקנים חלונות זכוכית. עובי  .3.8.1.4.1
  מ"מ. 3לוח הזכוכית יהיה לפחות 

 בתוך חלל החלון יהיו סורגי מתכת מרותכים. .3.8.1.4.2
 דלתות .3.8.1.5

 לי של דלתות גישה. ארצוי שבמקום האחסון יהיה מספר מינימ .3.8.1.5.1

כל הדלתות יהיו עשויות מתכת או פלדה. אם הדלת עשויה ממתכת, עליה  .3.8.1.5.2
  מ"מ, לפחות, כל דופן. 3להיות עם דופן כפולה של מתכת בעובי של 

 צירי הדלתות לא יהיו חיצוניים אלא פנימיים. .3.8.1.5.3

דלת הכניסה תהיה נעולה על ידי מנעול רב בריח, חוסן, או סגר בריח במנעול  .3.8.1.5.4
עם מנגנון של המנעול( או נעילה על ידי מנעול  שווה ערך לזה )בתוך דלת

 קונכייה רב בריח, או מנעול שווה ערך לזה.
  אמצעי מיגון נוספים: –מקום האחסון  .3.8.2

מערכת אלקטרונית לגילוי פריצה: מערכת זו תהיה בעלת תו תקן ישראלי מחוברת  .3.8.2.1
 ל"מוקד" המאושר על ידי המשטרה. 

 עשן.וגילוי  אש וכיבוי מערכת גילוי .3.8.2.2

 המערכת ועל מרכיביה והתקנתה לעמוד בתקן ישראלי. על .3.8.2.3

 
 "מנהל פרויקט" .1

 

ואחראי בכל שלבי  ימנה נציג מקצועי מטעמו )להלן: "מנהל פרויקט"( שיהיה איש קשר מרכזי הספק .4.1
הנהלת מכבי והן מול נציג  הן מול ,ישיבות התיאום, פניות ופתרון בעיות :הספקוקבלת השירות מ ההתקשרות

תאמה או ה במקרים של אילאלתר, להחליף את מנהל הפרויקט  הספקלדרוש מ תהיה רשאית מכביהלקוח. 
 עמידה בדרישות המקצועיות ובדרישות השירות.-אי

 יהיה אחראי תפעול באגף נכסים ובינוי או  מי מטעמו. הספקנציג מכבי האחראי על תפעול ההתקשרות עם  .4.2

 .מסמכי המכרזלגרוע מזכויות המזמין על פי ו2או כדי לסייג מאחריות הספק   באמור במפרט,אין 
 

 ביטחון ובטיחות .5

על הספק לפעול בהתאם לתקנות בטיחות מסירת מידע והדרכת עובדים בדבר הסיכונים אליהם יכולים להיות  .5.1
 חשופים עובדיו לסוג עבודה זו .

יועברו מעת לעת ע"י מכבי בדבר הסיכונים  הספק יפעל להדרכת עובדיו בהתאם להוראות2הנחיות אשר .5.2
 במוסד רפואי. 

 כניסה לאתרי מכבי תעשה בתיאום עם מנהל המתקן או מי מטעמו. .5.3

חל איסור על הספק להוביל חומרים מסוכנים ו2או פסולת רפואית על כל סוגיה שאינם חלק ממפרט הדרישות  .5.4
 ו2 או כל חומר אחר הדורש היתר2 הסמכה עפ"י דין.

כל אירוע חריג כגון תאונה או כמעט תאונה  הנוגע לפעילות הספק ו2או נציגיו במסגרת פעילותו במכבי שירותי  .5.5
בריאות ידווח מיידית לאנשי הקשר במכבי .



 'בנספח 
 

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

 

 ב י ן

 בריאות מכבי שירותי 
 (9.//58991)מס' מזהה  299.//עותמנית מס' אגודה  
 אביב-לת, , היכל הסיטי27מרח' המרד  
                                                   "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :להלן קראיתאשר  

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 __________________ בע"מ__________ 

 __________________________ח.פ. __ 

 _____________________________מרח' ____ 

 "הספק" :להלן יקראיאשר     

 ;שנימצד 
 

 

 :)להלןחבילות  שירותי שינועלאספקת  12122114 ושמספר פומבי רגילומכבי פרסמה מכרז   הואיל
להסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי   'אכנספח (, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף "המכרז"

 ;הימנונפרד 
 

ואשר  ,מכרזל ג'כנספח (, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" :הגיש הצעה למכרז )להלן הספקו והואיל
לתנאים המפורטים  בהתאם השירותים לספקהסכים , ובכך מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 ;בהסכם זה ובכל נספחיו
 

 ;במכרז ספקכ הספקוועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על  והואיל
 

 
 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 
 

 כללי .2

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

 לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו2או כדי להשפיע על תוכנם.אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי  .1.2

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

 סכם זה, על נספחיו.ה - "ההסכם"

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

 

 



 

על  אינו עולההממוצע שגודלם הכולל  2גליל2אגד צבורקופסאמארז2        - "ציוד 2 "חבילה"

 . ס"מ  X 61ס"מ  X 41ס"מ  41 -כ

 .ס"מ X5071שגודלו אינו עולה על   - פוסטר 

 ס"מ. 32X42בגודל ממוצע שאינו עולה על  - מעטפה 

 ק"ג. 21משקל כל חבילה לא יעלה על  

 הנ"ל למעט מקרים חריגים. 

ס"מ גובה לא   111X 121על משטח שינוע אירופאי בגודל צבר חבילות  -"משלוח ציוד במשטח"

 "מ.ס 181יעלה על 

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

של  אחד   . באתרמכבי הנמצא באתר סניף2מרפאה2מתקן של מכביכל   - "יחידה"2"לקוח"

מכבי ייתכנו מספר יחידות2לקוחות. לעניין מכרז זה , מרפאה של 

 רופא עצמאי העובד עם מכבי הינה יחידה.

כל מתקן של מכבי אשר נמצא בכתובת אחת ובמיקום גיאוגרפי שונה   - "אתר"

 ממתקן אחר של מכבי. 

 מספר לקוח כפי שמוגדר במערכות מכבי.  -"יעד" 

מאתרי  דהציוד לכל אח אחסון, מיון, עיטוף ואריזת, שינוע ישירות  - "השירות"

פריקתו והכנסתו עד  הובלתו,מיונו, אריזתו,  מכבי לרבותולקוחות 

בהתאם  ,לפתח משרדו של נציג הלקוח או במקום אחר באתר

 נספח א' -להוראות נציג הלקוח, הכל כמפורט במפרט הדרישות 

 .ובהסכם זה למכרז

שינוע,  : סך הפעילות הנגזרת מהשירות במכרז זה יחידה אחת מתוך "יחידת פעולה"

 אחסון, מיון, אריזה ועיטוף.

מסמכי ' לנספח בלשירותי שינוע, אחסון, מיון עיטוף ואריזת ציוד  "  השירות"מחירון 

 .המכרז

של מכבי הנשלחת  SAP-הזמנת רכש ממוחשבת ומאושרת ממערכת ה "SAP"הזמנת                   

 באמצעות פקס או דוא"ל.

 

 אשר ילווה את מהלך הספקנציג מקצועי שימונה מטעם   "מנהל פרויקט"

 להלן. 2.2ההתקשרות על כל שלביה, כמפורט בסעיף                                                           

 

לאספקת מוצרים לגביהם ספקים חיצוניים איתם יש למכבי הסכמים  -" מטעם מכבי"

 יחולו שירותי הסכם זה.

 

 אנשי קשר ./

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

 בכל הקשור לביצוע הסכם זה. הספקלהיות נציג  ______________ממנה בזה את  הספק .2.2

 , יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי לשירות2מוצריהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת  הספקנציג  .2.3

 מכבי. ייד-לעלכך  ידרשיוישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם         

 



 

 לעניין מתן השירות הספקהתחייבויות והצהרות  .1

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

 כפי שהם קבועים בהסכם, ולשביעות רצונה המלא של מכבי.

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

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

 המכרז. 

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

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

 אספקת השירות  .1

או ישנע את הציוד לכל לקוח תוך יום עבודה אחד  ממועד איסוף הציוד מהמרכז הלוגיסטי  הזוכה .4.1
בין הימים א' עד ה', בטווח שעות שיוגדר על ידי הלקוח בהזמנה מספקים שעליהם תורה מכבי, 

ובהתאם לשעות העבודה בכל יעד. ניתן לבדוק את שעות פעילות הסניפים באתר מכבי באינטרנט 

)הזוכה יקבל דו"ח שעות פעילות של מתקני מכבי(.  www.maccabi-health.co.ilבכתובת  
  מכבי תהא רשאית לשנות מעת לעת את שעות הפעילות.

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

מרפאות של   1651-לקוחות ועוד כ 2111 -אתרים שהם כ 251 -בכ יחידות מכבי כללשינוע ציוד  .4.3
וכל כתובת אחרת שתידרש מעת  בכל הארץ רופאים עצמאיים מחוץ לסניפי מכבי והקשורים עם מכבי

 לעת.  

  נספח ט'.ראה  – בימים קבועים על פי רשימת יעדים ושירותי השינוע יינתנ .4.4

בהתאם ללו"ז , שבכל כמות שתידר ציודכלל המהמרכז הלוגיסטי של  ביצוע השינוע יכלול: איסוף .4.5
יחידה2לקוח הרשום על גבי  -שינועו, הפצתו ופריקתו ליעד הספציפי  -בהמשך .מראש שייקבע בתיאום

 . שתודבק על הציוד )ברקוד( וחשבמדבקה עם זיהוי ממ

 לא יאוחר מיום עבודה ממועד האיסוף. -ליעדו ציודמסירת ה .4.6

ישירות לאתרי בהסכם  עם מכבי,  פק יידרש לבצע שינוע חבילות מספקי ציוד הקשוריםבנוסף הס .4.7
  .(, גדות  לחומרי מעבדות דוגמאות: נובומדהצורך .)מכבי על פי  

 מעבר לשעות העבודה.  ספקהציוד לא יושאר בכלי הרכב של ה .4.8

  בהתאם לצרכיה. את הרחבת 2 צמצום רשימת היעדיםלדרוש  ,מעת לעת ,בנוסף, תהא רשאית מכבי .4.9

שהונפק באמצעות המערכת הממוחשבת של הספק במרכז משלוח יחתום על טופס ריכוז  ספקה .4.11
 המשלוח תעודותבצירוף  פרטי כל משלוחיצוינו  ובו)או בכל מקום אחר שייקבע(  בלוד הלוגיסטי

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

זה  ציודלקוחות למרכז הלוגיסטי. החזרת  חזרה מהיחידות 2 ציודלשנע  ספקמדי פעם יידרש ה .4.11
תתבצע עם אישור בכתב בלבד אשר יימסר מראש ע"י נציג המרכז הלוגיסטי לנהג יחד עם תעודת 

 משלוח וטופס ריכוז המשלוחים.  

או שיגיע ליעדו כאשר תכולתו ניזוקה בהובלה כולה ו2או במקרה בו הציוד אבד לאחר שנמסר לספק  .4.12
 חלקה, הנזק 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  .4.13
 יום עבודה אחד ממנהל המרכז הלוגיסטי או עובד אחר מטעמו.

 



 

  תשלום ותנאי התמורה .5

פי מכפלת התעריף ליחידה בכמות -מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל .5.1
ידי -ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם על-שניתנה בפועל ושאושרה על היחידות

 (."התמורה"מכבי לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק )להלן: 

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

הספק יגיש למכבי חשבון חודשי, ובו פירוט כל הסכומים המגיעים לו. הספק  - הגשת החשבון .5.3
 ות החיובים.יצרף דוח מפורט, הכולל אסמכתאות, לאימ

מכבי תבדוק חשבון זה והדו"ח המצורף אליו, ולאחר בדיקתם יהוו החשבון והדו"ח אסמכתא 
 לתשלום על ידי מכבי.  

היה ויתגלו בחשבון )לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו2או 
זז הסכומים שיתגלו ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לק
 בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו2או שיגיע לזוכה בכל עת, ממכבי.

 תנאי תשלום .5.4

יום( ממועד  66)שישים ושישה( יום )תום חודש +  66התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .5.4.1
 ידי נציג מכבי. -ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-הפעילות, על

ימים מתום חודש הפעילות. אם תוגש לאחר מועד זה, אזי  21-תוגש לא יאוחר מהחשבונית  .5.4.2
 התשלום יידחה בהתאמה.

 -( במקרים חריגים)או מספקי הציוד של מכבי   חבילות שיאספו מהמרכז הלוגיסטי .5.4.2.1
כל חשבונית תוגש  הספק יגיש בתום כל חודש קלנדרי חשבונית מס בגין חודש הפעילות.

, בצירוף כל העתקי טופסי ריכוז משלוחים על במרכז הלוגיסטי המחסן המרכזילמנהל 
 .הזוכהפי   ימי המשלוח של אותו חודש, חתומה ע"י נציג 

יגיש למזמין השירות מטעם  הזוכה -חבילות שנארזו ו2או נשלחו ממרכז המיון של הספק .5.4.2.2
 .מכבי, בתום כל חודש קלנדרי חשבונית מס בגין חודש הפעילות

ממוחשבת של המזמין  SAPש יצורפו המסמכים הבאים: הזמנת לכל חשבונית שתוג .5.4.2.3
ידי -וכל העתקי תעודות המשלוח של הספק, חתומות בחותמת אישית וידנית ברורה על

 נציגי מכבי.
 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו,  .5.4.3
טעויות, אי דיוקים ו2או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז 

 ממכבי.בכל עת, לעיל מכל סכום המגיע ו2או שיגיע לזוכה הסכומים שיתגלו בעקבות האמור 
 

 קנסות בגין איחור .6

 
 ה.ת חבילבתוספת מע"מ, בגין כל יום איחור באספק₪  211ישלם פיצוי בסך  הזוכה .6.1

 בגין כל חבילה, במקרה של אובדן או נזק.₪  251וכה ישלם קנס בסך הז .6.2

 .לזוכהיבוצע בדרך של קיזוז סכום הקנס מהתמורה המגיעה  ותתשלום הקנס .6.3
 

 אחריות ..

לכל נזק ו2או אובדן ו2או פגיעה ו2או פי דין -עלאחראי  לבדו הספק, מן האמור בהסכם זהמבלי לגרוע  .7.1
מטעמה ו2או ו2או למי  שייגרמו למכביהפסד, לגוף ו2או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, 

כמפורט ומוגדר  ,שירותי שינוע  אספקתעקב ו2או בקשר עם  ,ו2או לצד שלישי כלשהו למבוטחיה
  בהסכם זה.

, הוצאה הראשונה, בגין כל נזק ו2או דרישתהם , מיד עמכבימתחייב לפצות ו2או לשפות את  הספק .7.2
כתוצאה מאירוע  כנגד מכבי, שייגרמו למכביבגין תביעה שתוגש ושכר טרחת עורכי דין לרבות הוצאות 

ובכפוף לפסק דין,  פי כל-עלפי הסכם זה או -מי מטעמו ו2או בשמו, עלו2או  הספקבאחריותו של שהינו 
 ספקדבר כל דרישה2תביעה בגין האמור לעיל ולמתן אפשרות לב ספקחלוט, למתן הודעה מיידית לדין 

 תביעה כאמור.2דרישה בעצמו מפנילהתגונן 



 

כדי לצמצם או לגרוע בצורה  הספקידי -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על .7.3
 הספקכל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

פי הסכם זה -מחובתו לשפות ו2או לפצות את מכבי ו2או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו על
 פי כל דין.-ו2או על

מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכום שיגיע ממנה  .7.4
בכל דרך   הספקבותם מפי חוק, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לג-, בצירוף הצמדה וריבית עלספקל

 אחרת.

מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות  הספק .7.5
 הספקפי ההסכם. למעלה מן הצורך יובהר, כי -והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

ואחר כל  1995-מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה
, כל הספקהצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן ש

ים, עובדיו ו2או שליחיו ו2או משמשיו ו2או קבלני המשנה שלו ועובדיהם שיועסקו במתן השירות
לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת 

 פי החוק הנ"ל.-ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל

לפי ההסכם  הספקהוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  .7.6
מאחריות כלשהי בגין נזק2אובדן2הפסד וכד'  הספקפי כל דין, ואין בהן כדי לשחרר את -ו2או על

 , כהגדרתם להלן.הספקהמכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי 

 

  ביטוח .8

תחילת הסכם זה  פי כל דין, ממועד-פי הסכם זה ו2או על-על הספקמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות  .8.1
על חשבונו בחברת לערוך ולקיים  הספקאו ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב 

את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת  ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל,
"ביטוחי הספק" ו2או  :ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלןזה  ביטוחים" המסומן כנספח להסכם

  .פי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו-למשך כל תקופת ההתקשרות על "הביטוחים"(, וזאת

 ,וניתן להמירם לסכומים בדולר ארה"ב ,כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח ,מובהר .8.1.1
 .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  הספק .8.2
תחודשנה מעת לעת, לפי  הספקם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי את דמי הביטוח במלואם ובמועד

הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי 
יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות  הספקלצמצם ו2או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי 

 .הספקהעצמיות הנקובים בביטוחי 

לפני מועד  מיום אחד, לא יאוחר למכבילהמציא  הספקמתחייב  מכבי,ללא צורך בכל דרישה מצד  .8.3
כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת  הספקאישור בדבר עריכת ביטוחי  ,הסכם זה חתימת

מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת  הספקביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. 
ים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על הביטוח

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו2או על-על הספקידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של 

כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל  הספקידי -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על .8.4
מחובתו  הספקבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את שהיא מהתחיי

-פי הסכם זה ו2או על-אחראי לו על הספקשבגין כל נזק  מטעמהו2או מי  מכבילשפות ו2או לפצות את 
 פי כל דין.

 הספקתסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב  הספקככל שתקופת ביטוחי  .8.5
לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח  8.3 אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  מכביבידי להפקיד 

 פי ההסכם.-נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

להתאימם לערך הנקוב בש"ח בהתאם  הספקוסכומי הביטוח הינם בדולרים, על  , כי היהמובהר .8.5.1
 ח.לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטו

לעיל תחשב  8.4 ו2או  8.3 כנדרש בסעיפים  הספקידי -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .8.6
לפי הסכם  ספקל, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע מכביהפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את 

 זה.

 .1971-לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"א למכביאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת  .8.7

כאמור  הספקידי -לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על, חייבתאך לא  מכבי תהא רשאית, .8.8
מתחייב לבצע כל שינוי ו2או תיקון ו2או התאמה ו2או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים  הספקולעיל, 



 

כי זכויות  ,מצהיר ומתחייב הספקזה.  8 סעיף פי -את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על
כל  מטעמהו2או מי  מכבילעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על  מכבי

אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או  נשואחובה ו2או כל אחריות לגבי הביטוחים 
פי כל -פי הסכם זה ו2או על-על הספקהעדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על לגבי 

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

, וכי מכביידי -על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ,יכללו תנאי מפורש הספקביטוחי  .8.9
. כמו כן, יתחייב המבטח שהפוליסות מכביהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

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

, לרבות אי מתן הודעה הספקלפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על  ,לו סעיףיכל הספקביטוחי  .8.11
לקבלת  מכבישל  בזכויותיהלא יפגעו  ,ו2או אי הגשת תביעה ו2או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות

 שיפוי. 

, כי לא תהיה לו כל טענה ו2או דרישה ו2או תביעה כנגד הספקמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  .8.11
ו2או  מכביוהוא פוטר את  ,בגין כל נזק שארע לרכושו ו2או הנובע מנזק לרכושו מטעמהו2או מי  בימכ
מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הספק  מטעמהמי 

תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב  (,כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי ,מתחייב
מתחייב לפעול למיצוי  הספק(, ו)אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון מטעמהומי  מכביכלפי 

 פי הפוליסות.-זכויותיו על

כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו2או בקשר עם מתן השירותים נשוא חוזה  ,מתחייב הספק .8.12
ל בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הוא יהא אחראי לכלו ,זה

או  הספקזה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם  8 בסעיף הביטוחים המפורטים 
לכלול את קבלני המשנה  הספקלחלופין, רשאי  זה. 8 בסעיף פי המוגדר -לתקופה מאוחרת יותר על

 בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

לא יהיו נחותים  ,, למעט ביטוח אחריות מקצועיתהספקמפורש, כי נוסחי פוליסות מוסכם בזאת ב .8.13
 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. הרלוונטי למועד עריכת הביטוחמהנוסח הידוע כביט 

 

 רישיונות והיתרים .9

מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו2או ההיתרים ו2או  הספק
מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו  הספקפי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. -הרשיונות הדרושים על

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

 של ההסכם. פרה יסודיתהפרת סעיף זה תהווה ה

 

 הספקמועסקי  .21

מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך כעובדיו או  הספק .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.

מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו2או הסכם החלים  הספק .11.2
 עליו.

אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו2או בקשר למתן  הספק .11.3
הקשורה  להם בעת מתן השירות או בכל פעילות שייגרםהשירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש 

 למתן השירות. 

פי ההסכם, וכי כל זכות שניתנת -, כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות עלהספקכן מצהיר  .11.4
פי ההסכם למכבי ו2או למנהל ו2או לנציגיה ו2או למי שהתמנה על ידם ו2או בשמם ו2או מטעמם, -על

יצוע הוראות ההסכם במלואן, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ב
ו2או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי מכבי, והם לא יהיו זכאים  ספקולא תהיינה ל

לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר 
 הסכם, מכל סיבה שהיא.פי ה-עם ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל התקשרות על



 

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  הספק

 כלשהי.

או לשפות את מכבי בגין כל מתחייב לפצות ו2 הספקמבלי לגרוע מכל זכות ו2או סעד הנתונים למכבי,  .11.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו2או העובדתי שונים -נזק ו2או 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.

 מידעת פרסום, שמירת סודיות ואבטח .22

מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו2או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר עם  הספק .11.1
ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם או מתן 

 השירות, תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר סיומה.

לחוק העונשין,  118פרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף מצהיר, כי ידוע לו שה הספק .11.2
 .1977-התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו2או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים לקבלת  .11.3
 אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 דרישות לסודיות: .22.1

 מצהיר ומתחייב כדלקמן: הספק

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל  .11.4.1
מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על 
ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו 

פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: -על ספקהלידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות 
 "המידע"(.

למנוע כל פרסום ו2או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל  .11.4.2
 אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

 לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך .11.4.3
, נותני שירותים הספקהמורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי  הספקורק לעובדי 

פי ההסכם יחתמו על כתב -והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על
)בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד  הספקהתחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי 

בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם  לשמירת סודיות המפורטות הספקבהתחייבויות 
 ידי מכבי(. -לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

-יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על הספקמובהר בזאת, למען הסר ספק, כי 
 ידי עובדיו ו2או הפועלים מטעמו או עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .11.4.4

די עובדיו ו2או נותני השירות מטעמו טרם ו2או בי הספקמידע שהיה בידי  .11.4.4.1
 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  .11.4.4.2
 סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של  .11.4.4.3
 .הספק

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, -או עלפי דין -מידע שחובה לגלותו על .11.4.4.4
הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה  הספקובלבד ש

 להתגונן מפניו.

לא  הספקכי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי  .11.4.5
 יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו כי ידוע לו שייתכן והוא  .11.4.6
התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו 



 

בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום 
מודע  קהספלמכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי 

 לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע  .11.4.7
לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי 
אם הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק 

, וכל דין 1996-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1981-גנת הפרטיות, התשמ"אה
 רלבנטי נוסף.

 :דרישות אבטחת מידע .22.5

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

המצויות במכרז ומתעדכנות מעת לעת בהתאם דרישות אבטחת המידע כל לעמוד ב .11.5.1
  לדרישות רגולטוריות הרלוונטיות לנושא המכרז.

ימים לפחות, לערוך אצל הזוכה )בחצריו  3רשאית, בכל עת בהודעה של מכבי תהא  .11.5.2
ו2או בהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת מידע, שמירת סודיות 

פי האמור בהסכם זה, ומבלי לגרוע -ופרטיות הנוגעים לביצוע התחייבויות הזוכה על
וניים ו2או לוגיים, מכלליות האמור ביקורות על אמצעים פיזיים ו2או אלקטר

הזוכה מתחייב  מהימנות עובדים, בדיקות חוסן )מבדקי חדירה מבוקרים( וכיו"ב.
 לתקן את הליקויים שימצאו בלוח זמנים המותאם לרמת החומרה של הממצא.

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

 

 אית לביצוע ההסכםערבות בנק ./2

בידי מכבי ערבות בנקאית  הספקלפי ההסכם, יפקיד  הספקכבטחון למילוי כל התחייבויותיו של  .12.1
כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף להסכם זה )להלן: צמודה למדד המחירים לצרכן, אוטונומית 

החל ביום החתימה על (,  שתוקפה שקלים חדשים )חמישים אלף₪   51,111של  , בסך"ערבות הביצוע"(
 .התקשרות)מאה ועשרים( יום לאחר תום תקופת ה 121ההסכם וכלה בתום 

או הסתיים מתן  מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות .12.2
-גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על הספקהשירות 2 אספקת המוצר2ים מכל סיבה שהיא, ו

תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות הביצוע או לדרוש הארכה נוספת שלה לתקופה  -פי ההסכם 
את  ספקסיים לפצות את מכבי כאמור, תחזיר מכבי ל הספקו שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות

 כתב ערבות הביצוע.

פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את ערבות -יותיו עלבהתחייבו הספקבכל מקרה בו לא עמד  .12.3
הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, למשא 

 ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.

חייב לחדש את  הספקהשתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא  .12.4
)שבעה(  7ת הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, תוך ערבו

 הודעה כי מכבי מימשה את ערבות הביצוע או כל סכום מתוכה. הספקימים מהיום בו קיבל 

 פי ההסכם.-על הספקאין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של  .12.5

 פי כל דין.-ף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או עלהאמור בסעי .12.6

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

 ההסכם.

 הפרת הסכם .21

 .פי כל דין או ההסכם-מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית, על .13.1

או מי מטעמו שיש   הספקבנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד  .13.2
 31יסול עסקים באופן אחר, והליכים אלו לא בוטלו תוך חבהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו2או 

 יום.

 –את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  הספקהפר  .13.3



 

 לבטל את ההסכם לאלתר; או .13.3.1

לתקן את ההפרה ו2או ההתחייבות  הספקלעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מ .13.3.2
מתחייב בזה למלא אחר הוראות מכבי, וכמו  הספק. ספקימים מיום שתימסר ההודעה ל 3תוך 

כתוצאה מההפרה האמורה ו2או  מכביייגרמו לנגרמו ו2או שכן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש
 .כאמור הקיום-אי
 

למכבי פיצויים מוסכמים  הספקלעיל, ישלם  17.3בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  .13.4
ש"ח, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו2או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו2או אי הקיום  51,111בסך 

ל כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה ש
 כל סעד או תרופה אחרים ו2או נוספים על פי כל דין. הספקמכבי לקבל מ

את ההסכם הפרה שאינה  הספקהפר לעיל ו2או  18.3.2את ההפרה, כאמור בסעיף  הספקלא תיקן  .13.5
 הספקלתקן את ההפרה ו2או לקיים את ההוראה ו2או את ההתחייבות ו הספקיסודית ומכבי דרשה מ

 ,ילא אחרי ההוראות ו2או ההתחייבות, כפי שנדרש על ידי מכבילא תיקן את ההפרה ו2או לא מ
לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל את ההסכם מחמת הפרתו או 

ך יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בס הספקידי מתן הודעה על כך בכתב, ו-קיומו, וזאת על-אי
כתוצאה מההפרה ו2או אי הקיום כאמור  ים שנגרמו ו2או שיגרמו למכביוזאת בגין הנזקש"ח   51,111

אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל  ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה.
 כל סעד או תרופה אחרים ו2או נוספים על פי כל דין. הספקמ

ומדנה זהירה של הנזק אשר עלול הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך א .13.6
יהיה מנוע  הספקלהיגרם למכבי עקב הפרתו ו2או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי 

 מלטעון להיפוכו של דבר.

, והביטול ייכנס לתקפו במועד שתקבע ספקביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב ל .13.7
 מכבי בהודעה.

 ההסכם תקופת ההתקשרות וסיום .21
 

חודשים, שתחילתה  24 תהא לתקופה של , אספקת שירותי שינוע לגבי רכישת הספקההתקשרות עם  .14.1
 (. "תקופת ההתקשרות"ו2או  "תקופת ההסכם"ביום ________ )להלן: 

)להלן:  תקופת נסיוןיהוו הסכם תקופת ה לש החודשים הראשונים( 3)שלושת למרות האמור לעיל,  .14.2
 25%שיעור של לפחות נוע חבילות בשיבהצלחה צע במהלכה יהיה על הזוכה לב, ("תקופת הניסיון"

 הסכם ההתקשרות.המשך מהיקף הפעילות, וזאת כתנאי ל

בתום תקופת הניסיון ככל שהזוכה לא יעמוד בתנאי הנ"ל, תהא מכבי רשאית להביא הסכם זה לסיומו 
 ולעבור למועמד הבא בתור לזכיה במכרז.

י ידוע לו שבמהלך תקופת הניסיון הספק שמספק את השירותים לפני פרסום הזוכה מצהיר ומאשר, כ
 המכרז וכניסתו לתוקף של הסכם זה ימשיך לספק למכבי את השירותים עד תום תקופת הניסיון.

כל  חודשים 24תקופות נוספות בנות  2 -למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב .14.3
,  והכל תוך שמירה על כל יתר הוראות הספק( מיטיבים בתיאום עם 2( זהים; או )1אחת, בתנאים )

 ותנאי ההסכם )להלן: "תקופות האופציה"(.

 או כולו, זה הסכם להביא, עת בכל, רשאית תהא מכבילעיל,  14.3-ו 14.2, 14.1 אף האמור בסעיפים על .14.4
 ובלבד, שהיא סיבה ומכל הבלעדי דעתה שיקולפי -על, לסיומו, מסויימים2מוצרים לשירותים ביחס

 .מראש יום( ושמונים)מאה  181 לפחות בכתב לזוכה כך על שהודיעה
 סיום עם בקשר מכבי כלפי תביעה2או ו דרישה2או ו עילה2או ו טענה כל לזוכה תהא לא, כאמור במקרה
 .ההסכם

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מכבי רשאית לסיים ההתקשרות  .14.5
תהא טענה ו2או דרישה  ספק, וזאת מבלי שלספקבאופן מיידי באמצעות הודעה בכתב ל הספקעם 

 כלשהי בקשר לכך:

 הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה; הספקאם  .14.5.1

ו2או על ידו בקשת פירוק ו2או אם ניתן כנגדו צו פירוק ו2או צו להקפאת  הספקאם הוגשה כנגד  .14.5.2
, לרבות כונס נכסים זמני, והליכים כאמור לא בוטלו הספקהליכים או מונה כונס נכסים לנכסי 

 ימים;  61בתוך 



 

תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו2או הפכה ללא נכונה או ללא  הספקאם הצהרה מהצהרות  .14.5.3
 ופת ההתקשרות;מלאה במהלך תק

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  .14.6
פי הוראות ההסכם -, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1971-הסכם(, התשל"א

 פי דין.-או על

בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, מתחייב הזוכה להעביר לרשות מכבי  .14.7
 ו2או למחוק את המידע שהגיע לידיו עקב השירותים שסיפק במסגרת הסכם זה. 

 

 הסבת ההסכםאיסור  .25
פי ההסכם או את -כויותיו עלזאיננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את  הזוכה .15.1

 , אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.הנובעות ממנו בותהחו

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

 לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. הזוכהזכויותיו של  .15.3

לכל גוף  פי הסכם זה ו2או חלקן,-ביר את זכויותיה עלמכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו2או להע .15.4
עניין" בו כהגדרתו של -משפטי המהווה חברה בת ו2או חברת סמך של מכבי ו2או שמכבי הינה "בעל

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

 לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים .15.5

להעביר לרשות מכבי  הספקבכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, מתחייב  .15.6
 ו2או למחוק את המידע שהגיע לידיו עקב השירותים שסיפק במסגרת הסכם זה. 

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

 ההסכם.

 
 זכות קיזוז .26

 
 הספקהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ש .16.1

 ספקמכל סכום שיגיע ל ,עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת
 ממכבי.

 , בין אם לפני תשלומו ובין אםמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון .16.2
 לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו2או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים

 ממכבי. לספקשיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו2או שיגיע 

 

 ויתור בכתב ..2
 לפיו, אלא בכתב. הצדדיםאין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות  .17.1

מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש תקדים ולא הסכמת מי  .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.

 
 וטסמכות שיפ .18

 
סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם 

 יפו.  -אביב-ו2או למכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל

 
 ומתן הודעות כתובות הצדדים .19

 
 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.



 

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

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום                                                      
 
 
 

___________________ ___________________ 
 הספק מכבי

 
      



 

 נספח להסכם

 יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה

 תאריך:_____________

 לכבוד

 שלוביםו2או חברות בנות ו2או חברות קשורות ו2ו תאגידים  מכבי שירותי בריאות

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

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

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

ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(  -ביטוח חבות מעבידים .1
עובד כתוצאה  , בגין מוות ו2או נזק גוף ו2או נזק נפשי לכל1981 -ו2או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

ובסה"כ ₪  21,111,111 -לאירוע  ו ₪  6,111,111של  מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות
לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי עובדיה ומנהלי במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי 

 מעובדי הספק.

 __________________פוליסה מספר 

ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו2או אובדן ו2או נזק שייגרמו לגופו ו2או  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
לרכושו של כל אדם ו2או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו2או עובדיה ו2או מי שפועל מטעמה, בקשר עם ו2או במסגרת מתן 

לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. ₪   2,111,111ים מטעמו, בגבול אחריות של השירותים על ידי הספק ו2או הפועל
הפוליסה תורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו2או מחדלי הספק ו2או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף 

דיה אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו2או עוב
  ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש מכבי באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק.

 __________________פוליסה מספר 

ביטוח לכיסוי אובדן או נזק פתאומי ובלתי צפוי לטובין של ₪  111,111בגבול אחריות של  – ביטוח סחורה בהעברה .3
מכבי  מכל סוג שהוא, הנמצא בחזקתו של הספק ו2או מי מטעמו מרגע קבלתם ע"י הספק ו2או ע"י מי מטעמו ו2או 
עבורו ועד מסירתם ביעד הסופי אליו מועבר הרכוש בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים לרבות, בעת אחסנה 

ביניים, חניית לילה, טעינה, פריקה והובלה בכל אמצעי מכני ובכל כלי רכב. הכיסוי מורחב וכולל כיסוי מפני  או חניית
גניבה ופריצה במלוא שוויו עד לסכום הבטוח. הביטוח כאמור כולל תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על כל זכות 

יתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם תחלוף כלפי מכבי ו2או כל הבאים מטעמה ובלבד שהאמור בדבר הו
 לנזק מתוך כוונת זדון. 

 __________________פוליסה מספר 

ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" לביטוח מבנים, מתקנים ציוד ומלאי  בבעלותו ו2או באחריותו של   -ביטוח רכוש .4
בחצרי מכבי בערך כינון מלא כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח  הספק ו2או שהובאו על ידו ו2או עבורו ו2או לשימושו

"אש מורחב" לרבות במפורש פריצה, שוד ונזקי רעידת אדמה וכן בטוח אבדן תוצאתי. הביטוח כולל תנאי מפורש על 
 .דוןפיו אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי מכבי ו2או מי מטעמה ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בז

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

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו2או מי מטעמה וכי  .6
 בי ו2או מי מטעמה.אנו מוותרים על כל דרישה ו2או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכ

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו2או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי  .7
 יום מראש. 31שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

וע מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, )למעט בטוח אחריות מקצועית( לא יהיו נחותים מהנוסח היד .8
 כ"ביט" במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו 

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

 בכבוד רב

 

 _____חברה לביטוח בע"מ________________

 ________________________על ידי ______

 )החותם ותפקידו שם(



 

 נספח להסכם

 בלבד הזוכהערבות ביצוע לשימוש 

 

 אוטונומיתנוסח כללי של ערבות בנקאית 

 

 לכבוד

 227299מס'  מאניתועותמכבי שירותי בריאות אגודה 

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

כשהוא צמוד למדד  ,(""סכום הערבות :)להלן₪  51,111הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

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

 .חבילות שירותי שינועלאספקת  12122114 ושמספר פומבי רגיל

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

כולל 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  (,""המדד החדש :פי ערבות זו )להלןאם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על 

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

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

 (."סכום הערבות המוגדל"

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

 

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

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

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

 

 _________ ועד בכלל .  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  

 בכבוד רב,

 

 __________הבנק:שם 

 __________שם הסניף:



 ג'נספח 

 

 מכבי שרותי בריאות: לכבוד

 

 חבילות לאספקת שירותי שינוע 2/22/121ו שמספר פומבי רגילמכרז טופס הצעה הנדון: 

 
 
 
 

 ________________________________: המציעהתאגיד 
 

 

 ספקכתב הצהרה והתחייבות הפירוט  .2

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

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

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

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

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

 המצורף כלשונו. ההתקשרותהסכם 

 

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

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

 

והתחייבות זה  הצהרהואת התחייבויותינו בכתב אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו  1.5
 )תשעים( 91בתוקפן, לא לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 

במשך  –כים במכרז ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזו
  כל תקופת ההתקשרות לפי ההסכם.

 

י מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים כ ,הננו מבינים ומוסכם עלינו 1.6
 אחרים במכרז.

 

 ש"ח, לא כולל מע"מ. -המחירים בהצעה נקובים ב 1.7

 

 

 



 

  :להלן הצעתנו ./

אומדן כמות  יעד שינוע פעולה

 שנתיתיחידות 

  ליחידהמחיר 

לא   ,בש"ח)

 (כולל מע"מ

גובה -ס"מ  61 בגודל ממוצע של: אורך שינוע חבילה

 ס"מ 41רוחב -ס"מ 41

כל הארץ למעט 

 אילת
546,54 ____ 

גובה -ס"מ  61 בגודל ממוצע של: אורך שינוע חבילה

 ס"מ 41רוחב -ס"מ 41
 ,55 אילת

____ 

   רופאיימשטח אשינוע 

 ס"מ. 181יעלה על ס"מ. בגובה שלא  111X121בגודל  

כל הארץ למעט 

 אילת
65 ____ 

  רופאיימשטח אשינוע 

 .ס"מ 181יעלה על ס"מ. בגובה שלא  111X121בגודל 
 ____ 2 אילת

בגודל עם ציוד של מכבי    רופאיימשטח אאחסון 

111X121  ס"מ. 181ס"מ. בגובה שלא יעלה על 

אחסון לחודש 

 במחסן הספק
45 ____ 

  – שירותי עיטוף

 (ספק)ממחסן ה ושינוע ההכנסת טפסים2ציוד למעטפ
 ____ 6,000 לכל הארץ

 ____        2,000        לכל הארץ (ספק)ממחסן ה ציוד שינוע

 ____  2,000        לכל הארץ מחסן הספק(ב)אריזת ציוד בקופסת קרטון 

 

 בהצעתופי מחיר יחידת פעולה אחת בש"ח, לא כולל מע"מ, הנקוב -מחיר השירות יהיה על .2.1

 יתווסף מס ערך מוסף כדין כנגד חשבונית מס.' למכרז(. למחירים הנקובים ג)נספח         

 המחירים המוצעים כוללים את כל עלויות מתן השירות לרבות התקורה של הספק , ניהול .2.2

 הזמנות, שינוע לכל האתרים היחידות והלקוחות.  וכל היערכות הספק לצורך ביצוע 

 השירות נשוא הסכם זה.  

 למעט אם צוין אחרת.  הן להחזרה,לכל חלקי הארץ, הן להפצה ו האחיד תמורה תהאה .2.3

 

 ולראיה באנו על החתום : 

 

 
     חתימה:       שם מלא: 

 
     חותמת:  : ________________________ תפקיד

 
          

 
 



 

 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה  .1

 שהמסמכים צורפו להצעתך  X-נא וודא וסמן ב

  התאגדותאישור. 

  חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי אישור עורך דין 2 רואה

החתימה בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. 

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3אישור זה יישא תאריך של עד 

 ותשלום חובות  ול חשבונותישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהא

 .1976-"והתשלמס(, 

 .אישור רואה חשבון על היקף פעילות כספית 

  1967 - "מפעל חיוני", לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"זאישור . 

 תעודת קצין בטיחות בתעבורה. 

  כשהוא מלא וחתום. –נספח ג'  –טופס הצעה 

  וחתום.כשהוא מלא  -ד'  נספח - המציעטופס פרטי 

  נספח ה'. – הגשהערבות כתב 

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

  על ידי חברת ביטוח מהאישור עריכת ביטוחים חתוטיוטא של. 

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי 

  לצרף אישור  –במידה וישISO  .לשירותים נשוא מכרז זה 

 
 

 : ____________________חתימה : ____________________ השם המלא
 
 

 ____________________חותמת:  : ________________________תפקיד
 
 
 



 דנספח 

 טופס פרטי המציע
 

  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 
 
  פרטי המציע .2
 

 שם
 
 

 מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל 2 ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 מייצג את יצרן הציוד משנת:

 טלפונים:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  

2.  

 

 
 
 תיאור כללי של המציע  ./
 

 

 

 

 

 
 
 וכלי רכב כוח אדם .1
 

 המועסקים על ידי המציע:א. מספרם הכולל של 
 
 

 ב. מספר כלי הרכב המופעלים על ידי המציע בעצמו:
 
 

 ג. מספר כלי הרכב המופעלים על ידי קבלן משנה ) אם יש כזה( :
 

 

 ניסיון קודם  .1
 

 :נשוא מכרז זה אספקת השירותיםמספר שנות ניסיון של המציע ב
 
 
 



 

 
 
בשנים שירותי שינוע להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו 2 להם אנו מספקים  .5

 )לפחות אחד מהם בסדר גודל של מכבי( באופן סדיר /12/-121/האחרונות 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 :נייד ונייח טלפון
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 

 הלקוח:שם 
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 :נייד ונייח טלפון
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 :נייד ונייח טלפון
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 

 חתימת המציע: ____________________  חותמת: ________________________        

 
 ______________________תאריך: 



 

ה'  נספח 
 אין לסטות מן הנוסח המפורט

 
 כתב ערבות הגשה

 
 לכבוד 

 מכבי שירותי בריאות
 27רחוב המרד 

 תל אביב
 

     כתב ערבות מספר __________  הנדון: 
           

 
 

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

לאספקת  12122114 ושמספר פומבי רגילמכרז אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם ₪,  51,111של לסך 

 .חבילות שירותי שינוע

 

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

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

 

 ועד בכלל. 6.11.14ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

 
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
 

 
 

 _______________ _____________________ ______________________ 
 כתובת הבנק    שם הבנק  מספר הסניף   

 

 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 
 
 

  _____________  ___________________ __________________________ 
  חתימה וחותמת   שם מלא   תאריך   

 
 



 ו' נספח

 ר  י  ה  צ  ת
 
 
 

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

 
 

מכרז ( ל"הספק")להלן:  ________________________כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת תצהירי זה ניתן 

 .חבילות שירותי שינועלאספקת  12122114 ושמספר פומבי רגיל

 

 .ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו ,אצל הספקמשמש בתפקיד _________________ הנני  .1

שנתיים לפחות באספקת שירותי שינוע בפריסה ארצית וכל השירותים של  מוכח בישראל נסיוןבעל  הספק .2
 הכרוכים בכך.

 נקודות חלוקה ברחבי הארץ.  251בעל ניסיון מוכח בישראל במתן השירותים ללקוח אחד לפחות, עם  הספק .3

 כלי רכב. 51מפעיל בעצמו או באמצעות קבלני משנה לפחות הספק  .4

מערכת קשר סלולרי ו2או אלחוטי בכל אחד מכלי הרכב המופעלים על ידו והמאפשרת קשר הספק ברשות  .5
 שוטף עם הנהגים. 

 מ"ר לפחות. 511שטח אחסון של  פקהס ברשות .6

 המכרז. מסמכי במפרט )נספח א'( ובכלבעל יכולת לספק השירות הנדרש  .7

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .8

 

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 

 ישורא

 

 במשרדי  ____________,עו"ד,________הופיע בפני  _____________כי ביום  ,הנני מאשר בזה

זהות  ידי תעודת עצמו על ההישז ________,__________ מר __________ _________________,ברחוב 

ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  ________,________מספר 

 .בפני אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה - בחוק אם לא יעשה כן

 

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                                                     

 



 ז' נספח

 
 טופס אמות מידה

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6יכולת מעקב על הגעת חבילה ליעדה - מעבר לדרישות המפרט

6יכולת מעקב על הגעת חבילה במועד - מעבר לדרישות המפרט

5קיום תקן ISO רלוונטי

17

צי רכב העומד לרשות המציע-גודל, זמינות, גיל  )כל 10 רכבים מעבר 

8לדרישות הסף מעניקים 1 נקודה(

מחסן העומד לרשות המציע- גודל, הגנה, נקיון  מ )כל 50 מ"ר מעבר 

8לדרישות הסף מעניקים 1 נקודה(

4יכולת גיבוי בעת תקלה - כ"א וציוד

נסיון בהפעלת מערכת ממוחשבת למעקב אחר חבילה  )כל שנה מעבר 

4לדרישות הסף מענניקה 2 נקודות( - כפוף להצגת אסמכתאות.

5ידידותיות מערכת ממוחשבת למעקב אחר חבילה

3קיום מערכת איתור ברכבים

E.R.P 2קיום מערכת

10התרשמות כללית של צוות הבדיקה

44

7עמידה בהגעת נשוא השינוע ליעדם

7עמידה בלוחות זמני שינוע

7הגעת נשוא השינוע ליעדו באופן שלם ונקי

7איכות ומהירות טיפול בעת תקלה

4שביעות רצון כללית

5מתן מענה לצרכים מיוחדים

2דיוק בהוצאת חשבוניות

39סה"כ שביעות רצון

70%100

10ציון איכות מכסימלי

סה"כ מערך איכות

סה"כ יכולות לוגיסטיות וניסיון

70%

70%

שביעות רצון לקוחות 

ומחווי דעה פנימיים 

וחיצוניים

שם הספק:___________ דגם:_______________

המחיר יהווה 80% בשקלול הציון הסופי והמדדים האיכותיים יהוו 20% בשקלול הציון הסופי על פי הפירוט כדלקמן:

פירוט מדדיםקטגוריה
ציון איכות מזערי 

לקטגוריה

ציון 

איכות 

מזערי 

משקל

 ב-%

מערך איכות

יכולות לוגיסטיות 

וניסיון - על פי 

התרשמות צוות 

הבדיקה



 'חנספח 

 

 מבנה טופס להצגת  שאלות

 

 מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

 מנהלה
  1     

2     

3     

4     

 מפרט
  1     

2     

3     

4     

5     

 מענה טכני
 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      

 

 

 

 



 'טנספח 

 

 רשימת יעדים

 יום ה יום ד יום ג יום ב יום א

 אזור נאות שושנים יהוד  גדרה הוד השרון

 קרית שרת בת ים כצנלסון אור יהודה גני טל סבא–כפר 

 חולון אילת קדושי קהיר בת ים מרום נוה גן יבנה כפר שמריהו

 ברקת-מכבי טבעי  זמנהוף בת ים שכ' התקווה אשדוד ד' נתניה דרום 

 גוריון קרית בן רמת יוסף-בת ים  בית אמפא )ת"א ( אשדוד ו' דוד המלך נתניה

 מרכז המכונים מעונות בת ים הדר יוסף אשדוד ז' נתניה מזרח

 נווה ים בית רופאים שפירא מר"ש 19הס  אשדוד ג' אבן יהודה

   גבעתיים שביט   אשדוד יא' תל מונד

       יד אליהו  

 ת"א 27המרד  -סיטי חולון 51שנקר  אזורי חן קניון רננים רעננה אלעד

 יפו בימ"ק קוגל חולון השל"ה שעלבים שוהם

 בימ"ק  2בלפור  פרס נובל ראשל"צ רמת אביב ג' מזכרת בתיה גבעת שמואל

 בימ"ק קינג ג'ורג' ראשל'צ )גן העיר( ברודצקי ר' אביב   תל השומר

 בית דגן קרית ראשון מר"ש  רמת גן הר נוף בני ברק

   יבנה רמת גן גאולה בימ"ק גני תקווה

 מלון זהר ב"ש רחובות קריית אונו גילה בני ברק כהנמן

 רמות ב"ש רחובות מזרח הרצליה )השרון( מבשרת ציון בימ"ק ביאליק  ר"ג

 נחל עשן נס ציונה אם וילד הרצליה )הנדיב( 15אגריפס  בימ"ק ויצמן גבעתיים

 נווה זאב ב"ש נס ציונה  פ"ת שפיגל 42אגריפס  רעננה

 עומר לוד הלמר פ"תמעבדה  מירב ירושלים מר"ש כפ"ס

 להבים רמלה פ"ת עמישב בר אילן  

 קרית מלאכי שק"ם גבעתיים ראש העין מזרח ירושלים קרית גת

 באר שבע 13ברנר  כפר יונה   אתרי המקרא

 שכונה ט' איכילוב נתניה מר"ן שאן-בית כוכב גת

 שכונה יא' דפנה-הדר רמהש' פחם-אל-אום אשקלון

 ירוחם גבירול-אבן 4*  מכבים מחוז הצפון שדרות

 דימונה 11בלפור  מודיעין חורב-כרמל נתיבות

 רמון-מצפה 7בלפור  2קרית ספר * שאנן-נוה סעד )בנתיבות(

 ערד אסתטי  דזנגוף  גבעת זאב מר"ש וינגייט ב"ר בית שמש

 מיתר אסותא אולטרסאונד ירושלים הכרמל-טירת בית שמש

 הבשור-עין אורנית ירושלים מר"ש כרמל-אל-דלית בית שמש מזרח

 דקלים-נוה יאיר-כוכב ביתר זכרון יעקב רמת בית שמש

 רהט אלקנה אפרת יקנעם הדסה הקטנה

 כסייפא אריאל   נשר מרכז קליטה

 לקיה אלפי מנשה ים-קרית בק' אישפוז רמבם  

 שלום-שגב חנה-פרדס אתא-קרית גראנד קניון פזיו' יאסיף-כפר

 ערוער חדרה מעבדה צ'ק פוסט הדר–חיפה  נהריה

 אופקים עקיבא-אור ק. ביאליק מכבי טבעי מעלות

   קלאנסווה מוצקין-קרית פרדיס משגב

 צפת+ שלוחה
בי"ח בני ציון 

 חיפה
 טייבה מוצקין צפון-קרית

  
   טירה ר"שמ-מוצקין-קרית ב"ר ראשון עכו

 ב"ר ראשון מזרח כרמיאל
בית  -מוצקין-קרית
     אילדן

   רמות טבעון-קרית ב"ר רמלה הגלילית-חצור
   פסגת זאב רכסים ב"ר מודיעין שפרעם

   מעלה אדומים העמק-מגדל ב"ר נס ציונה קרית שמונה
   מחוז השפלה נצרת+ שלוחה ב"ר תלמי מנשה קצרין

     עפולה ב"ר ב"ש  מג'דל שמס

   מגה לאב טבריה ב"ר ירושלים  

     טורעאן ב"ר אפרת  

   אילת עראבה    

 .יובהר, כי הרשימה הנ"ל עשויה להשתנות מעת לעת 

  עצמאיים     רופאים  1651-נשלחות חבילות לכ –נספח זה אינו כולל את הרופאים העצמאיים
 :)כמידע לא מחייב( ( להלן% -לכתובות שונות בפריסה ארצית שהתפלגותם לפי מחוזות )ב

   21 –צפון ;   25 -שרון ;  31 –; מרכז  11 –; ירושלים והשפלה  13 –דרום          
         

 יתכנו שינויים במסלולי ההפצה בהתאם לצורכי מכבי.           


