
                                    

 מחלקת רכש ציוד וחומרים 

                       

 

 

 
 בקשה להצעת מחיר 

 ("הבקשה" –)להלן סופרי טיפות ומתכלים –לאספקת משאבות אינפוזיה 

 
 כללי .1

 

משאבות ( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1
למתן טיפול תרופתי בפרוטוקולים מדויקים  -י טיפות ומתכליםסופר –אינפוזיה 

 (, כמפורט בבקשה."המוצרים והשירותים" –)להלן   במרפאות הקופה

 

לדואר  אנסטסיה ברוקאת ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ושלוח אל  .1.1
  71/13//4/7 עד לתאריך lbruk_a@mac.org.iאלקטרוני 

 

 בל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי אינה מתחייבת לק .1.4

 
כדרישה במפרט שלהלן  מוגדר)כפי ש נדרש יפסלו הצעות שלא עומדות בסף איכותי .1.3

 .( הכרחית

 
היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר  .1.1

 שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

 
 מרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם ההצעות המיטביות.מכבי שו .1.1

 

סטים  05)מכשירים עם מתכלים   4, עלות במידת הצורך, המציע מתחייב לספק, ללא  ./.1

סניפי   4 -עבור אבלואציה ב( סטים עם בירטה לכל סניף 0-ו  לעירוי ללא בירטה בכל סניף
  הצוות. כולל הובלה, הרכבה, מתכלים והדרכת . שבועיים -מכבי למשך כ

 

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  .1.1
לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה 
זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, 

 יימות.לרבות מימוש אופציות ככל שהן ק

 
  מתכליםל שתוגש  בהצעת המחיר המחיר המקסימלי -עבור הספקים הקיימים במכבי   .1.1

 .דגמים האלוליהיה המחיר המשולם היום  הקיימים

 

ימים  /ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  ./1.1
 מקבלת הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו

 חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.

 



 המבוקש:  מפרט ה .1
 

 למכשיר סופר טיפות טכניות  דרישות 1.1 

 

 למילוי הספק דרישה תיאור

   

 -דרישה הכרחית סוג סוללה
 נטענת, מקורית

 יש 7 אין

  יש לפרט משך חיי סוללה

  יש לפרט -שעות מקסימאלי 1 משך טעינה

משך פעולה בשעות 
 ור לחשמלללא חיב

  יש לפרט -שעות מינימאלי 1

 יש 7 אין לפרט עינית ספירת טיפות

 -דרישה הכרחית התראות
 התראה קולית +ויזואלית

 יש 7 אין

 -דרישה הכרחית סוגי התראות
התראות על הפסקה בזרימה7 זרימה 

שאינה לפי התכנית שנקבעה7 
 נוכחות אוויר במערכת

 

 יש 7 אין

  לפרטיש  סוגי התראות נוספות

אפשרויות תכנון 
 המכשיר

 -דרישה הכרחית
אפשרות לשנות  תוכנית במהלך 

 הטיפול

 יש 7 אין

אפשרות לשטיפת 
הסט בטרם הפעלת 

המכשיר, בצורה 
 ידנית

 יש  7 אין יהווה יתרון

 -דרישה הכרחית ספר הדרכה ותפעול
הוראות הפעלה ואחזקה בעברית, 

 ספרות יצרן באנגלית

 יש7 אין

ישור האם קיים א
 אמ"ר

 יש 7 אין דרישה הכרחית

למכשירים המוצעים 
 CEו7או  FDAאישורי 

ו7או אישור של רשות 
הבריאות בקנדה 

(HEALTH 
CANADA ו7או )

אישור של רשות 
הבריאות ביפן ו7או 

אישור של רשות 
הבריאות 

 .TGA)באוסטרליה )

 יש 7 אין דרישה הכרחית

 אישוריםיש לצרף 

הציוד המוצע נמכר 
ו7או בצפון  בישראל

אמריקה ו7או במערב 

 דרישה הכרחית

 לפרטיש 

 



אירופה ו7או ביפן 
ו7או באוסטרליה 
בהיקפים שאינם 

פחותים מאומדן 
 הכמויות.

דרכי ניקוי המכשור, 
המאושרות על ידי 

 היצרן.

  יש לפרט 

 -דרישה הכרחית נייד למכשיר עמוד

 גלגלים(, מעצורים 5יציבות )לפחות 

 .לגלגלים

 לסלה לציוד )לפרט(ס -יתרון

 

 

 המתכלים  1.1

סט לעירוי לסופר 
 טיפות בלי בירטה

 דרישה הכרחית

שטיפת הסט לשם הוצאה ראשונה 

 -של האוויר לפני תחילת הפעולה

 באופן ידני)ללא שימוש במכונה(.

 

 בסיום הסט שטיפת אופן את לפרטנא 

 .הטיפול

 

 האם - עירוי סט של אוניברסליות

 אחרים מספקים למכשירים מתאימים

 מהווה. דגמים לציין -כן אם. בארץ

 .יתרון

 

 

 

 

 יש/אין

 

 

 

 פרוט

 

 

 פרוט

סט עירוי ללא בירטה  

 כמות באריזה
  יחידות יתרון 55עד 

 דרישה סט עירוי עם בירטה  

 אספקה ביחידות 

 

 

 .חודשים 22 מינימוםמסופקים ה למתכלים תוקף פג נדרש 2.2.2
 

 :תקנים בהם צריך לעמוד 1.4
בעלי אישור ו/או  CE  ו/או   FDAומתכלים בעלי אישורי יוצעו מכשירים  2.3.2

( ו/או בעלי אישור של HEALTH CANADAשל רשות     הבריאות בקנדה ) 

רשות הבריאות ביפן ו/או בעלי אישור רשות הבריאות באוסטרליה 
(TGA.) 

ציוד ומתכלים בעלי רישום בפנקס האמ"ר ) אין חובה לקיום  יסופק 2.3.2

עה(. תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם, ימציא הרישום ביום הגשת ההצ
הזוכה למכבי, אישור כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר לציוד, והוא 

חודשים ממועד החתימה על  3מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 
 ההסכם, ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא הבקשה.



ה ו/או בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופ נמכר  יוצע ציוד ה 2.3.3
יפן ו/או אוסטרליה בהיקפים שאינם פחותים מאומדן הכמויות ובמשך 

 לפחות שנתיים.

באם נדרשת אבלואציה, חובה שלציוד אישור אמ"ר בתוקף או שהוא  2.3.2
 מותר לשווק במדינה מוכרת ושהוגשה בקשה לאישור אמ"ר עבורו.

 

 שירות, תחזוקה:הובלה, אספקה,  .4
 

לא תשלום ותכולתה, כולל שדרוגים ועדכוני ללמכשיר משך אחריות שרות ואחזקה  .4.1

 _____________. -( לוש שניםשנדרש לפחות גרסאות )

 טיפול היררכיית כולל, טכנאי/ טלפוני נציג/ מחשב באמצעות: השירות ומתן הזמנת אופן .4.1

 .משביתה שאינה לתקלה משביתה תקלה בין ואבחנה

ת באתר, בתקופת האחריות מכשיר חלופי בעת תקלה משביתה ו/או תקלה שאינה מטפול .4.4

 ימי עבודה. 3נדרש לכל היותר תוך   -ובתקופת שירותי התחזוקה הכוללת  

 נדרש שימוש בחלפים מקוריים בלבד. .4.3

 .באחריות המציע ועל חשבונו -תקנה הובלה, הרכבה וה .4.1

 יום מקבלת הזמנה. 22תוך  -לוחות זמנים לאספקה  .4.1

 אתרי מכבי בפריסה ארצית. -ד. ציומחסן מרכזי בלוד -מתכלים -אתרים לאספקה ./.4

באחריות המציע לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לעניין המענה הטכני לבין הצהרות  .4.1

היצרן. היה ותתגלה סתירה, מכבי תתייחס לנתוני היצרן בלבד או שתפסול את ההצעה, 

או  MDS2סעיף זה מתייחס גם למענה היצרן במסמך  הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 אחר המציין מהן יכולות אבטחת המידע המסופקות ע"י יצרן המכשור הרפואימסמך 

 

 אומדן כמויות .3
 

 2523מכשירים לפי היקף שנת  22
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .1
 

a.  :התאגיד המציע                                                                                       . 
 
b. :יצרן                                                                                                     __. 

 
c. :שם המוצר                                                                                            __. 

 

d. :דגם                                                                                                          . 
 

e. ארץ ייצור . ___________________________________________ 
 

f. :לקוחות מרכזיים למוצר /שרות 

 

ותק במכירת  חברה
 המוצר 7שרות

 טלפון איש קשר

    

    

    

 
 

g. שירמחיר המכ- 
 

מדן כמות או פריט
 שנת

מחיר ללא 
 מע"מ

 הערות מטבע

מכשיר סופר 
 עם עמוד טיפות

 עם עיניתו

    

מכשיר סופר 
  עם עמוד טיפות

 עיניתללא 

    

 סופר מכשיר

 ללא  טיפות
 עינית ועם דעמו

    

 סופר מכשיר
 ללא  טיפות

 ללא  עמוד
 עינית

    

עמוד נייד  
 למכשיר 

  

    

 

 במתקני מכבי בפריסה ארצית.המחיר כולל אספקה והתקנה 
 אחריות ושירות

, ללא חיוב, לתקופה למכשיר וסוללה נטענת המחיר כולל אחריות, שירות תחזוקה ושדרוגים
 .(חודשים 33. )לפחות חודשים  של ______

 
 



 
 
 

h. סט עירוי  לסופר טיפות  -מחיר מתכלים-   
 

אומדן  מוצר
כמות 
שנתי 
לקיים 
)רכש 

ייבחן רק 
באם 

 מתאים (

ומדן א
שנתי 
לכל 

משאבה 
חדשה 

 שתירכש

מחיר 
 ליחידה
ללא 
 מע"מ

אספקה 
למחסן 
 מרכזי

מחיר 
 ליחידה
ללא 
 מע"מ

אספקה 
ישירה 
לסניפי 

 מכבי

כמות 
באריזה 
 מוצעת

האם  מטבע 
מתאים 

גם 
לדגמים 
 אחרים

סט עירוי 
לסופר טיפות 

 בלי בירטה

11/// 1/      

סט עירוי 
לסופר טיפות 

 עם  בירטה

114 4      

 
 .דגם אחד בלבד עבור כל מוצר ניתן להציע 

 

 

 
i. עלויות שירות ותחזוקה לאחר תקופת האחריות: 

 

 הערה מטבע מחיר מחיר  פרוט אופן התחזוקה

    לשנה אחזקה כוללת

    לשנה אחזקה מונעת

תיקוני תקלות 
  וקלקולים

  ש"ח  שעת נסיעה 

  ש"ח  שעת שרות

עלות 

מכסימלית 
 לקריאה אחת

  ש"ח 

אחוז הנחה 
מינימלי על 
חלקי חילוף 

ממחירון הספק 
 לשוק המוסדי

 %  

 
  את אופן ההתקשרות לנושא האחזקהמכבי שומרת לעצמה הזכות לבחור 

 )לא ישולם מעבר לסכום המכסימלי לקריאה )לא כולל חלפים. 

 
ה באם על פי הנחיות יצרן יש צורך בטיפול תקופתי יש לציין תדירות ועלות חלפים ועבוד

 ין במפורש, מכבי לא תישא באף עלות שתידרש.___________________. באם לא יצו
 
 
 



 
 

 מסמכים שיש לצרף להצעה: .1.1
 

 מפרט מלא של המוצע 
 .תקני איכות 

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

 הערות .1.1
 

 ת כלשהיאהאומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמו 
 

 המחירים אינם כוללים מע"מ 
 

 ספרות אחרי הנקודה 2-אין להציע מחיר עם יותר מ 
 

  ניתן להציע הצעות בש"ח/$ ארה"ב/אירו/ין/ פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר קנדי/דולר

אוסטרלי, למעט קריאת שרות אשר תתומחר בש"ח. לכל מטבע אחר יש לבקש אישור 
 מראש

 

  ימים 05תוקף ההצעה 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 תאריך : ________

  הסכם

 

 

 :להלן) ח.פ. __________לבין ____________ ( "מכבי" :להלן)בין מכבי שרותי בריאות 

 .("הספק"

 

למתן טיפול תרופתי בפרוטוקולים  -סופרי טיפות ומתכלים –משאבות אינפוזיה לאספקת: 

 (מוצרים""הציוד" או "ה)להלן:מדויקים במרפאות הקופה  
 

 

 ההסכם תקופת .1

 תקופת: "להלן)             יום ועד               מיום החל שנה למשך בתוקף יעמוד זה הסכם 2.2

 "(.ההסכם

, בתנאים כל אחת ת שנהנות בונוספ שתי תקופותלמכבי שמורה הזכות להאריך ההסכם ב 2.2

 .זהים, בכפוף להסכמת הספק

 שלאחר השירות/האחריות בתקופות גם בתוקף יהיו( המחויבים בשינויים) ההסכם תנאי כל 2.3

 .בהסכם כמוגדר ההתקשרות תקופת תום

 שלב בכל, סיום לידי זה הסכם להביא רשאית תהא מכבי, 2.2 בסעיף לעיל האמור אף על 2.2

 מכבי תשלם זה במקרה. מראש יום 35 בכתב הודעה משלוח ידי-על וזאת, שהיא סיבה ומכל

 יחזיר הספק או, ההתקשרות הופסקה שבו למועד עד לשלם שהתחייבה הסכומים את לספק

 .ההתקשרות הפסקת מועד שלאחר התקופה עבור ששולמו הסכומים את למכבי

 

 תמורה .1

 יהיו כמפורט במחירונים המצ"בומחיריו למכבי  ספקהמסופק על ידי ה ציודהרשימת  2.2

 להסכם זה. כנספח א'

הזכות לרכוש עבורו שרותי עבור כל ציוד אשר יסיים את תקופת אחריותו שמורה למכבי  2.2

 תחזוקה במחירים אשר לא יעלו על הנקוב בנספח א'.

 העצמאי הרופא מתקני/מכבי למתקני הציוד אספקת, ההובלה עלויות את כוללת התמורה 2.3

 .האחריות בתקופת שוטפת ותחזוקה הדרכהו התקנתו,  מכבי עם העובד

החליפין הידוע במועד  התמורה בשקלים תחושב על פי שער –מחירים הנקובים במט"ח  2.2

 ההזמנה.

 

 תנאי תשלום .4

 יום.  33 התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף + 3.2



חשבוניות בגין רכש ציוד יוגשו למחלקת רכש ציוד וחומרים במטה מכבי, חשבוניות בגין  3.2

אחזקה יוגשו לאחראי אחזקת ציוד רפואי במחוזות / מחלקת רכש ציוד וחומרים במטה 

 בי, כפי שתורה מכבי.מכ

ידי -מלא ובתעודות משלוח מקוריות חתומות על בנספח ב'תלווה לתשלום החשבונית  3.3

  .המקבל בציון שם מלא וברור של המקבל, תאריך קבלה וחתימה

לאחר תום תקופת במסגרת שירות לפי קריאה הגשת חשבונית בגין קריאת שירות  3.2

  .'גכנספח האחריות, תלווה בדו"ח שירות מצ"ב 

שבונית בגין אחזקה כוללת ומונעת בתום תקופת האחריות, תלווה בדו"ח שירות הגשת ח 3.0

 כנספח ד'.מצ"ב 

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות( יאישור עפ"י חוק עסקאות גופים צהספק יציג בפני מכבי  3.3

פטור  או מע"מפקודת מס הכנסה וחוק  המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י 2093 – תשל"ו

 ועסקאותי לדווח על  וכן נוהג ונוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותי הואל זה, על כי מניהו

 בהתאם לחוק. למע"מ

 

 ציוד7המוצריםאספקת ה .3

, וימסרו לאתר המזמין אתרהבהתאם לשעות הפעילות של  הלמכבי יהי ציודמשלוח ה 2.2

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

קצה תפקה תתבצע בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי מראש, בכפוף לכך שמכבי האס 2.2

פי הנחיות היצרן, כפי -מקום מתאים ואת התשתיות הנדרשות, בתיאום עם הספק ועל

 .את דרישות התשתיות מראש ידי הספק. הספק יעביר למכבי-שתימסרנה על

לכל מקורות האנרגיה הספק מתחייב להוביל, לספק, להרכיב להתקין ולחבר את הציוד  2.3

הנדרשים לצורך הפעלתו התקינה ולמסור כל מכשיר למכבי כשהוא במצב פעולה מקובל 

 SERVICEספר שירות טכני מלא )הוראות הפעלה ואחזקה בעברית,  ותקין, כולל 

MANUAL  .ואת כל הרכיבים והאביזרים הנדרשים להפעלתו המלאה ) 

תעודת משלוח מלא את סעיפי נספח ב'. וי מקבל על תעודת משלוחהיחתים את  ספקה 2.2

, ןתקבל, הותקה ציודכלומר אישור כי ה –אישור ל"מסירה"  מלא יהוו ונספח ב'חתומה 

, לשביעות רצונם, וקיבלו הדרכה מתאימה לשימוש ב והופעל באופן תקין והמשתמשים ב

  .ידי מנהל המתקן-לרבות הוראות הפעלה ובטיחות, וכפי שיאושר בכתב על

נתן ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל, לרבות שטחי ייהשרות  2.0

 יו"ש ורמת הגולן.

 הספק מתחייב כי המכשיר יסופק עם תקע ישראלי תקני בלבד. 2.3

 

 הדרכה ותמיכה מקצועית .1

 ובהפעלת בציוד,בשימוש  ציודהמיועדים להפעיל את המכבי ידריך את עובדי  ספקה 0.2

 הציוד,וצב י בו במתקן מכבילפי הנחיות היצרן. ההדרכה תנתן ברמת המפעיל,  וובתחזוקת

 .המתקן, לשביעות רצון מנהל ציודמשך עד אשר יוטמע השימוש בתו ומיד לאחר התקנת

 כן, מתחייב הספק לקיים הדרכה מרוכזת למשתמשי הציוד, כפי שיתואם עם מכבי.-כמו

ת תקופתיות בהתאם אנשי שרות לאחזקה מתוכננת ובדיקו 2הספק יערוך הדרכה ל  0.2

הספק ידריך את נציג מכבי או ספק מטעמה המבצע אחזקה בהסכם  ללא  -להרואות היצרן



למכבי שמורה הזכות לקבל הדרכות והסמכות ברמת איש שרות לאחזקת עלות נוספת. 

 ותיקון הציוד, לצורך טיפול בציוד מכבי בלבד. 

הוראות , היצרןעבודה מטעם ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות  הציודיספק עם  ספקה 0.3

 service, באנגלית יצרן ספרות וכן בטיחות וכן תמצית הוראות הפעלה ואחזקה בעברית

menual. .ספרות כאמור תועבר בנוסף גם למטה לידי מהנדס ציוד רפואי   

 הםובשיטות העבודה בהמכשירים יתן תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת  ספקה 0.2

 . פניה של מכבי , לפי הצורך או לפיםלמשתמשי

 

 אחריות ושירות תחזוקה  .1

 כולת סוללה נטענת  הספק מתחייב לספק, ללא תשלום נוסף, שירותי תחזוקה לכל מכשיר 3.2

, ממועד המסירה שנתיים( -)נדרש שיוצב במתקני מכבי במשך תקופה של _______ שנים

בגין שירות "(. מוסכם כי התמורה ושרות תקופת האחריותוההתקנה של כל מכשיר )להלן: "

 .אחזקה מתוכננת בתקופת האחריות כלולה במחיר המכשיר

באחת או  שמורה למכבי האופציה לרכוש מהספק שירותי תחזוקהתקופת האחריות, בתום  3.2

 "(:תקופת התחזוקה בתשלוםיותר מהאפשרויות הבאות )להלן : "

 זקה אח– כוללת המשך אחריות, אשר הינה (אחזקה כוללת""הלן: ל) - אחזקה כוללת

וכולל הדבקת מדבקות שמישות מונעת ותיקוני תקלות וקלקולים כולל חלקי חילוף 

 .עם תאריך הטיפול שבוצע, תאריך הטיפול הבא ושם מבצע הטיפול

  על פי "(, אשר הינה הטיפולים המחויבים מונעתאחזקה )להלן: " מונעת  אחזקה 

ה המונעת בלבד, הנחיות והמלצות היצרן, כולל החלפים הנדרשים עבור התחזוק

וכולל הדבקת מדבקות שמישות עם תאריך הטיפול שבוצע, תאריך הטיפול הבא ושם 

 מבצע הטיפול.

 לפישירות  "( אשר הינהאחזקה לפי קריאה)להלן: "  תיקוני תקלות וקלקולים 

עבודה נסיעות וחלפים לצורך הבאת המכשירים לפעולה תקינה, ע"פ  הכולל קריאה 

 המשתמש.  של מכבי לספקקריאה 

למכבי שמורה האופציה לשלב בין אפשרויות האחזקה הנקובות במחירים הנקובים בנספח  3.3

 א'.

ואשר מפורטות בנספח א',  3.2עלויות תנאי האחזקה לפי האפשרויות המפורטות לעיל בסע'  3.2

יעמדו לרשות מכבי גם בעת סיום תוקף הסכם רכישה זה, ויהוו מחירי מקסימום להסכם 

 חתום מכבי עם הספק בסוף תקופת האחריות, באם תחליט לעשות כן.תחזוקה נפרד שת

יכלול, תיקון ו/או החלפה של חלקים פגומים, ובאחזקה כוללת השירות בתקופת האחריות  3.0

)כתוצאה משימוש סביר(, טיפולים מונעים שיתואמו בצורה  תקלות וקלקוליםתיקוני 

במצב תקין או לשם  יריםהמכשמרוכזת בכל מחוז, אספקת חלפים הדרושים לשמירת 

לתפעול תקין וביקורות טכניות במידת הצורך. השירות כולל את כל העבודות,  םהשבת

 החומרים והחלקים הדרושים לשם ביצוע התחזוקה.

אחזקה מתוכננת שנתית טיפולים  _____הספק מתחייב לבצע באחזקה כוללת ומונעת,  3.3

היצרן. הטיפול יכלול והמלצות בהתאם להוראות  או פעם בשנה( -)לכל הפחות לפחות

וכיול במידה ונדרש. בדיקות בטיחות )מכנית וחשמלית(, בדיקה פונקציונלית ובדיקת איכות 

החברה, שם הטכנאי המבצע,  לאחר ביצוע הבדיקה ידביק הספק מדבקת שמישות עם שם



על כל דו"ח שירות תהיה חתימה של נציג  תאריך ביצוע הבדיקה ומועד הבדיקה הבאה.

אין באמור לעיל כדי להפחית מהטיפולים הנדרשים כמתחייב מהוראות  כבי ותאריך.מ

 .והמלצות היצרן

הספק יעביר לידי מחלקת האחזקה במכבי תכנית טיפולי אחזקה וכיולים שנתית הכוללת  3.9

 .את שם הסניף, מסד מכבי, מסד ציוד יצרן, ותאריך מתוכנן לביצוע )נספח ד(

  הוראות היצרן לניקוי ואחזקה.זקה במכבי את הספק יעביר לידי מחלקת האח 3.6

נספח הוראות אחזקה המפרט את הטיפול הספק יעביר לידי מחלקת האחזקה במכבי את  3.0

 ספק בהתאם להוראות היצרן.הע"י  למכשיריםשיבוצע 

החלפת חלפים/מתכלים באופן  דורשלעיל  3.0הספק יציין האם הטיפול המפורט בסעיף  3.25

 יזום.

חר התיקונים והטיפולים של כל אחד מהמכשירים, כולל את תיאור הספק ינהל מעקב א 3.22

הפעילות ויגיש למכבי בסוף כול ריבעון דוחות מפורטים על כל תיקון או עבודת אחזקה 

הכולל את שם נציג מכבי החתום על דוח השרות. סעיפי הדוח יכללו שם הסניף, מסד מכבי, 

 שם נציג מכבי החתום על דוח השרות.מספר יצרן, מהות הטיפול )סוג הבדיקה( תקלות ו

לתקן כל תקלה במכשירים עת אחזקה כוללת, ובתקופת האחריות מתחייב במסגרת  הספק 3.22

 ללא הגבלה במספר. 

 .ולתחזוקת הציודככל הדרוש לתיקון  מתחייב להחזיק מלאי סביר של חלקי חילוף הספק  3.23

זאת ללא קשר לאופן בו  , כלשתמש לצורכי התיקון אך ורק בחלקי חילוף מקורייםי הספק

 תבחר מכבי לביצוע התחזוקה בתשלום.

 הספק יצרף להסכם זה, במעמד חתימתו, את מחירון חלקי החילוף העיקריים של היצרן. 3.22

המוחלפים באופן יזום כחלק מאחזקה חלפים/מתכלים  מחירי הפרדה בין במחירון תהא

 חלפים/מתכלים אחרים. מחירי ככל שיידרשו, לבין מונעת

ין על, לאחר תום תקופת האחריות, יצוחשבונית שתוגש בגין קריאת שירות, במידה ותופ בכל

כנקוב בנספח א' להסכם זה,  המחיר המלא,  אחוז ההנחה המיוחד למכבי ממחירון היצרן

והמחיר לאחר הנחה למכבי. במידה ותחליט מכבי על השבחת )שדרוג( המכשירים )הוספת 

ייבת החברה להעניק למכבי הנחה ממחיר השדרוג במחירון פונקציות, מכלולים וכו'(, מתח

 החברה כנקוב בנספח א'.

הספק מתחייב במסגרת ההסכם לבצע, ללא תמורה נוספת, את כל עדכוני התוכנה והחומרה  3.20

הדרושים על מנת לשמור על רמת התוכנה המתקדמת ביותר, הקיימת נכון לאותו זמן 

 למכשירים מאותו דגם.

נשוא ההסכם הנחיית יצרן או צורך בהחלפת  יםיב, כי אין במכשירהספק מצהיר ומתחי 3.23

בין  על חשבון הספק אחלקים מסוימים, לאחר תקופת זמן מסוימת. כל החלפה שתידרש תה

אם מדובר בתקופת האחריות ובין אם מדובר בתקופת האחזקה בתשלום, למעט מקרים של 

 ורש בנספח א'.ינים במפנעת בתקופת התחזוקה בתשלום והמצותחזוקה מו

, בימי ו' ובערבי 29:55 - 6:55ה, בין השעות -בימים א ספקהידי -שירותי התחזוקה יינתנו על 3.29

בשעות אלה, לא יסתיים טיפול בתקלה או השירות במידה וה .6:55-23:55חג בין השעות 

 לא תחויב בתוספת כל שהיא בעבור שעות שמעבר למפורט לעיל. מכבי 



שעות  2יהיה באזור גוש דן )כולל ראשל"צ, ירושלים וחיפה( עד  זמן תגובה לקריאת שירות 3.26

שעות  3עבודה מקבלת הקריאה במוקד השירות של הספק, באזורי הארץ האחרים עד 

 .יענו באותו יום 25:55עבודה. קריאות השירות שיתקבלו עד שעה 

גי למעט שבתות וח שעות מקבלת קריאת השירות, 22הספק מתחייב לתקן כל תקלה תוך  3.20

 ראל.יש

הספק מתחייב להחזיק בכל תקופת ההתקשרות צוות עובדי שירות ותחזוקה הבקיאים  3.25

בתחזוקת המכשירים מהדגם נשוא ההסכם, על כל רכיביהם, ובעלי הכישורים הנדרשים 

 פי הסכם זה.-לצורך מילוי התחייבויות הספק על

ר, מתחייב הספק במידה ויגרם למכלול או ציוד נלווה נזק כתוצאה משימוש בלתי סבי 3.22

 להחליף את המכלול במחיר הנקוב בנספח א'.

הזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו שותף עסקי / משווק מורשה של החברות  3.22

_______________________ _________________________________________ 

הספק מצהיר, כי הוא רשאי ומוסמך מטעם היצרנים הנ"ל ומסוגל לתת שירותי אחזקה  3.23

שוטפת, שירותי תמיכה מקצועית וביקורות טכניות לציוד, לפי המפורט במסמכי המכרז  וכן 

 למכור ציוד מתוצרתם.

הספק מצהיר כי משך כל תקופת ההתקשרות יהיו בידיו כל האישורים  וההיתרים, הנדרשים  3.22

 על פי כל דין, למכירת הציוד ומתן השרות.

יות משווק מורשה / שותף עסקי  של אחד היצרנים או הספק מתחייב, כי במידה ויפסיק לה 3.20

במידה ואלו ישללו ממנו, מכל סיבה שהיא, יודיע הזוכה למכבי מיד כשיוודע לו על כך. 

במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה, והזוכה מתחייב לשתף 

 טכני הדרוש.פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל המידע ה

הספק מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות  עבודה בטוחות,  3.23

 בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

 ן רוחנייקני זכויות ./

וכי אין כל מניעה חוקית או  ציודמצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת ה הספק 9.2

משום הפרת  ציודלמכבי וכי אין באספקת ה דציואחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את ה

 פטנט ו/או פגיעה כלשהי בזכויות של חברה ו/או גוף לרבות אדם אחר כלשהו.

, ציודידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי ב-היה ותתבע מכבי על 9.2

 ו.כתוצאה מתביעה שכז הלשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם ל הספקמתחייב 

 מועסקי הספק .1

 הציוד ושירות התחזוקהמצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  הספק 6.2

מכבי ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, ל

, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול באופן בלעדי במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם. לגבי האחריות 

 נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה 6.2

 בעת שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם שייגרם לרכוש

 אספקת הציוד ו/או מתן שרות התחזוקה למכבי.



, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע מכבילפצות ו/או לשפות את  מתחייב ספקה 6.3

רק זה.פעל ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות 

 אנשי קשר 

 .הספקעם  להיות איש הקשר הישיר   כפיר באוארמכבי ממנה בזאת את   6.2

 מכבי.עם  איש הקשר הישיר להיות  _______הספק ממנה בזאת את  _____ 6.3

 שם: ___________________  טלפון:_________________________

 :_______________________    EMAILסלולרי:_________________  

 הסבת הסכם .1

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

 שור מראש ובכתב של מכבי.הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאי

 וביטוח אחריות ./1

 או/ו פגיעה או/ו אובדן או/ו נזק לכל אחראי יהא הספק זה בהסכם האמור מן לגרוע מבלי  25.2

 או/ו למכבי שיגרמו, הכלל מן יוצא וללא סוג מכל תוצאתי נזק לרבות, לרכוש או/ו לגוף, הפסד

 מתן עם בקשר או/ו עקב שהוכל שלישי לצד או/ו מטעמה למי או/ו ללקוחותיה או/לעובדיה

 .זה בהסכם ומוגדר כמפורט, במסגרתם או/ו"( המוצרים:" "להלן) ארגומטריה מכשירי

 או/ו נזק כל בגין, הראשונה דרישתה עם מיד, מכבי את לשפות או/ו לפצות מתחייב הספק 25.2

 יןבג ד"עו ט"ושכ הוצאות לרבות, למכבי שייגרמו תשלום או/ו הפסד או/ו אובדן או/ו הוצאה

 כל פי על או/ו ההסכם פי על, הספק באחריות שהינו, מאירוע כתוצאה, מכבי נגד שתוגש תביעה

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

 .כאמור תביעה או/ו הוצאה או/ו דרישה כל בפני להתגונן הזדמנות לספק שניתנה ובלבד אחרים

 תחילת ממועד, דין כל פי על או/ו זה הסכם פי על הספק ומהתחייבות מאחריות לגרוע לימב 25.3

 על ולקיים לערוך הספק מתחייב, המוקדם לפי, השירותים מתן תחילת ממועד או זה הסכם

 המפורטים הביטוחים את, בישראל ביטוחים לעריכת כחוק מורשית ביטוח בחברת חשבונו

 להלן) הימנו נפרד בלתי חלק ומהווה להסכם' ה כנספח ומןהמס" ביטוחים עריכת אישור"ב

 לרבות, ההסכם פי על ההתקשרות תקופת כל למשך וזאת"(, הביטוחים" או/ו" הספק ביטוחי"

 תקופת תום לאחר נוספת תקופה כל למשך מוצר חבות ביטוח ולעניין, שלו הארכה כל

 תקופת מתום שנים משלוש פחות לא אך, ההתיישנות תקופת לתום ועד ההתקשרות

 .ההתקשרות

 ב"ארה בדולר לסכומים להמירם וניתן ח"בש הינם בנספח הנקובים הביטוח סכומי כי מובהר 25.2

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

 לפני יום 22 -מ יאוחר לא, למכבי להמציא הספק מתחייב מכבי מצד דרישה בכל צורך ללא 25.0

 לעיל כאמור הספק ביטוחי עריכת בדבר אישור זה הסכם פי על השירותים מתן תחילת מועד

 כי, מצהיר הספק. המבטח ידי על כדין חתום כשהוא", ביטוחים עריכת אישור" לנוסח בהתאם

 תנאי הינו המבטח ידי על כדין חתום כשהוא הביטוחים עריכת אישור המצאת כי, לו ידוע

 מהתחייבויותיו תגרע לא המצאתו אי ואולם, ידו על ירותיםהש מתן להתחלת ומקדמי מתלה

 .דין כל פי על או/ו זה הסכם פי על הספק של

 מתחייב, זה הסכם לפי ההתקשרות תקופת תום לפני תסתיים הספק ביטוחי שתקופת ככל 25.3

 הארכת בגין לעיל 25.3 בסעיף כאמור ביטוחים עריכת אישור, המזמין בידי להפקיד הספק

 .ההסכם פי על ההתקשרות תקופת כל ולמשך נוספת ביטוח פתלתקו תוקפו



 לעיל 25.0 -ו 25.2 בסעיפים כנדרש הספק ידי-על ביטוחים עריכת אישור המצאת אי כי, מובהר 25.9

 המגיע תשלום כל בעיכוב, היתר בין, המזמין את ותזכה, זה הסכם של יסודית הפרה תחשב

 .זה הסכם לפי לספק

-א"התשל(, תרופות) החוזים חוק לפי למזמין העומדת זכות מכל לגרוע כדי לעיל באמור אין 25.6

2095. 

 מתן אי לרבות, הספק על המוטלות החובות לב בתום קיום אי לפיו סעיף יכללו הספק ביטוחי 25.0

 של בזכויותיה יפגעו לא הפוליסות מתנאי תנאי של הפרה או/ו תביעה הגשת אי או/ו הודעה

 . שיפוי לקבלת מכבי

 נשוא השירותים מתן עם בקשר או/ו במסגרת משנה קבלני עם בהתקשרותו כי מתחייב הספק 25.25

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

 כל למשך וזאת, זה בנספח כמפורט תנאיהם כל על, זה בנספח המפורטים הביטוחים את ולקיים

, לחלופין. זה בנספח המוגדר פי על יותר מאוחרת לתקופה או הספק עם התקשרותם תקופת

 כמפורט לערוך התחייב אשר בביטוחים המבוטח בשם המשנה קבלני את לכלול הספק רשאי

 . לעיל

 תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל לו תהיה לא כי, הספק מצהיר, לעיל האמור מן לגרוע מבלי 25.22

 פוטר והוא  לרכושו מנזק הנובע או/ו ולרכוש שארע נזק כל בגין מטעמו מי או/ו המזמין כנגד

 לנזק שגרם מי לטובת יחול לא זה פטור. כאמור לנזק אחריות מכל מטעמו מי או/ו המזמין את

 תכלולנה(  תוצאתי נזק לרבות) רכוש ביטוח שערך ככל כי מתחייב הספק. זדון בכוונת

 בכוונת נזק שגרם מי כלפי למעט אך) מטעמו ומי המזמין כלפי שיבוב זכויות על ויתור הפוליסות

 .הפוליסות פי על זכויותיו למיצוי לפעול מתחייב והספק( זדון

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע .11

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה  22.2
או אגב ביצוע  בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך

 , לפני תחילתה או לאחר סיומה.תקשרותההסכם או מתן השירות, תוך תקופת הה

לחוק  226הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  22.2
 .2099-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה,  22.3
 פים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.כפו

 :דרישות לסודיות 22.2

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

ביחס לכל מידע  לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן 22.2.2
עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על ספקיה, מידע על ושל מכבי, 

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

, אלא אם קיבל למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא 22.2.2
 לאישור שניתן. אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק  22.2.3
עובדי הזוכה, נותני שירותים והמועסקים שכל ולדאוג לכך המורשים לכך,  הזוכה לעובדי

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

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

אחראי כלפי מכבי למילוי הזוכה יהא מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי 
 מטעמו או עבורו.י עובדיו ו/או הפועלים יד-להאמור ע



 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 22.2.2

ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם ההתקשרות  הזוכה מידע שהיה בידי 22.2.2.2
 ;שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות בהסכם זה

 ;מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות 22.2.2.2

 הזוכה. וא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות שלמידע שה 22.2.2.3

ובלבד שהזוכה  ,פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת-או על פי דין-למידע שחובה לגלותו ע 22.2.2.2
 הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

הזוכה לא יהא י, וכי כל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבהוא מסכים שולו ידוע כי  22.2.0
 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

 ולרבות מידע אשר קיימת לגבי ,חשף גם למידע רגיש ביותרהוא יישייתכן ו וידוע לכי  22.2.3
התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, 

רך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצואשר ו
מודע לכך שהמידע הינו הזוכה כי , ומידע בסודיותהוהפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת 

 חלק מנכסיה של מכבי.

א מודע לסנקציות האזרחיות הוידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, וכי  22.0

הוא או מי מעובדיו מי מטעמו צפוי אם הוא כם( להן והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההס

ותקנותיו,  1891-חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א)אך לא רק( הוראות פר הוראות אלו, לרבות י

 רלבנטי נוסף.וכל דין , 1881-תשנ"והחוק זכויות החולה, 

 שונות .11

ך כל הספק מצהיר כי נשוא ההסכם רשום בפנקס אמ"ר וכי הוא מתחייב לקיום הרישום מש 22.2

 תקופת ההסכם ותקופות ההארכה באם יהיו. 

הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה עשוי  22.2

אחרת, מכל סכום שיגיע  להיות חב לה מתוך ההתקשרות נשוא ההסכם או מהתקשרות 

 לזוכה ממכבי.

יים במסגרת מתן השירותים להדריך את כל עובדיו לגבי הסיכונים הייחודבאחריות הספק  22.3

 .על ידם לפני תחילת מתן השרות על ידם ומעת לעת במהלך עבודתם

 הציודהזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את  22.2

 אינה בלעדית.

: אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, לרבות, אך לא רקלכל התאגידים / חברות בקבוצת מכבי,  22.0

 מכבי, בע"מ קאר-מכבי טבעי, מכביו יקרן מכבעמותת , בע"מ , מכבידנטבלב בע"מבית 

שמורה  אתה ( בע"מ וכד'2066שירותי רפואה ) , נרקיס ערדמכבי מגןאגודת בע"מ, אחזקות 

בהסכם ההסכם הקבועים תנאי , ושאר המחיריםעל פי  את המוצרים מהספקהזכות לרכוש 

 זה. 

. לדרישת מכבי B2Bבודה עם מערכות מסחר אלקטרוני הספק מודע לכך שמכבי בוחנת ע 22.3

, תוך שלושה חודשים מהודעת מכבי על רצונה בכך, מול B2Bהספק יערך לעבודה במתכונת 

 החברה שתבחר על ידי מכבי כמקובל.

לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית מרכזת  22.9

 במבנה שתגדיר מכבי.

ירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים הצדדים מצה 22.6

, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי לא תהיה להם כל הספקשהיו פתוחים בין מכבי לבין 

מוסכם כי היתרה של טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם זה. 



 במישרין ובעקיפין עדל ידה למכבי ערותים וטובין שסופקו יעבור שבספרי החברה מכבי 

 ₪. 5תאריך   עומדת על 

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על ידי  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  22.0

צד למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו נשלחה 

 .המסירה בפועל בעת -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  3תוך 

 36220תל אביב,  29רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

                                                                          רח'     הספק

              

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 22.25

  ilbruk_a@mac.org.מכבי: 22.25.2
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 'נספח ב

 עדכון ואימות פרטים -אישור קבלת ציוד במתקני מכבי 

 

 כלל הפרטים בטבלה זו ימולאו ויעודכנו ע"י נציג מכבי מקבל הציוד (2

נספח זה, לאחר שמולא ונחתם  ע"י נציג מכבי, יועבר ע"י הספק בצירוף חשבונית מקור  (2

 טה מכבי.ותעודת משלוח מקורית וחתומה למחלקת רכש ציוד רפואי במ

מבלי לגרוע מהאמור במסמך הרכישה, צירוף הטבלה, לאחר שמולאה ע"י נציג מכבי,  הינו  (3

 תנאי לתשלום עבור הטובין שסופקו.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תיאור 

 קום ימ

 פונקציונלי

  

ציוד 

)מס"ד 

  מכבי(

 

תיאור 

 ציוד 

 

התאמה  

בין ת. 

משלוח 

 להזמנה 

האם  

סופקו 

ספרות 

כתובה, 

הנחיות 

 יצרן

והוראות 

 חותבטי

האם  

 בוצעה

הדרכה 

 מעשית 

עמידה  

  במפרט

מספר  

הזמנת 

 רכש 

 

 ספק 

שם  

ושם 

משפחה 

העובד 

שקיבל 

 הציוד 

 

 חתימה 

                      

                      

                      

                      



 

 נספח ג'  

 

 למכשיר____________ שרותדוח 

 

 נתוני כותרת:

 

 תאריך:____________ חברה: ____________ שם הטכנאי: ____________

 

  דגם: ____________  יצרן: ____________

 

  של המכשיר: ____________ Serial number מס"ד מכבי: ____________

 

 מחוז: ____________ שם הסניף: ____________

 

 

 :גוף הדוח

 

 

 נים שבוצעו והחלקים שהוחלפו במהלך התיקוןפרוט הבדיקות והתיקו

 _______________________________________________________________:/טיפול

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________ 

 

 חתימת הטכנאי: ____________

 

 אישור נציג הסניף:

 

 חתימה: ____________  תפקיד: ____________ שם: ____________

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ד'נספח 

 
 םידוח אחזקה כוללת ומונעת  למכשיר

 

 מס'
דגם 

 מכשיר 

מס"ד 

 מכבי
S.N סניף 

תאריך 

קליטה 

 במכבי

איש 

קשר 

 מחוזי

איש 

קשר 

 במתקן

מועד 

יציאה 

 מאחריות

עלות 

תחזוקה 

 לשנה

תכנון וביצוע  

אחזקה 

 רבעונית

          1 2 3 4 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ה'נספח 

 אישור עריכת ביטוחי הספק

     
 תאריך:_____________ 

 

 לכבוד

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

 "(בימכ" )להלן ביחד ולחוד:

 

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

)להלן: הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 

וכן כל השירותים הנלווים "(  בקשר עם מתן שירותי _______________________ הספק"
 " יםהשירות)להלן בהתאמה: " ספקכמפורט וכמוגדר בהסכם שנערך ביניכם לבין ה

תקופת )להלן: "ת ביום _______ "( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימההסכם" -ו
 "(.הביטוח

כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי  ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .2
, בגין 2065 -פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע 
ביטוח. הביטוח יורחב הלאירוע ובסה"כ לתקופת ₪  25,555,555  השירותים, בגבול אחריות של

מי מעובדי  קבע כי נושאים בחובות מעביד כלפילשפות את מכבי ו/או מי מטעמה במקרה וי
 .ספקה
 

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

ביטוח. שם המבוטח בפוליסה הלאירוע ובסה"כ לתקופת  ₪    3,555,555 בגבול אחריות של
יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף 
לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

כוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש באחריות או רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כר
 .בפיקוח או בשליטת הספק

 

 , לרבות נזק גרר, בגין נזק גוף ו/או רכוש דין יעפ" הספקאחריותו של  כיסוי  -חבות מוצר טוחיב .4
 ו/או הבאים מטעמו הספק י"עמשווק, מסופק מטופל,  המיוצר, עקב מוצרבקשר עם ו/או 

 טוח.הבילתקופת  כלתביעה ובסה" ₪   3,555,555של בגבול אחריות "( המוצרים)להלן:"
נזק הנובע ישירות מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה "מוצר" הפוליסה מורחבת לכסות גם 

למעשי ו/או מחדלי  הבשל אחריותמכבי ת לשפות אורחב מהביטוח כאמור  .כהגדרתו בפוליסה 
ר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב הספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקש

המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל 
רטרואקטיבית מיום  תחולה. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת אחד מיחידי המבוטח

ה בטרם נחתם החל זאתשבנדון, גם אם פעילות  השירותיםתחילת פעילות הספק בקשר עם 
 מסיבה יחודש לא או יבוטל בחברתנו שהביטוח במקרה .ההסכם, אך לא לפני ___________

 חודשים 3 למשך, מוארכת ותביעות נזקים גילוי תקופת תחול בפוליסה כי מוסכם, כלשהי
 ושעליו הביטוח בתקופת שיארע אירוע וכל בחברתנו הביטוח תוקף פג וב מהמועד נוספים
 נמסרה עליו כאירוע ועניין נושא לכל ייחשב, המוארכת הגילוי תקופת מהלךב הודעה תימסר

לעניין סעיף זה הגדרת המוצרים על פי הפוליסה מורחבת . הביטוח תקופת במהלך ההודעה
 .שירותי תחזוקהו לכלול גם: הדרכה, תמיכה מקצועית



ו/או מחדל  עשהמפי דין בשל  הספק   עלשל  והמבטח את חבות ביטוח "אחריות מקצועית"  .3
של  בסךבגבולות אחריות  ווכל הפועלים מטעמהספק    שלמקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית 

 הפוליסה( למקרה ולתקופת הביטוח. שקלים חדשיםליון ימשישה __) __ ש"ח3,555,555_
 תחילת ממועד יאוחר לא מקרה______________ )ובכל  מ החל רטרואקטיבי תאריך כוללת
מוסכם, כי בפוליסה תחול , (. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודשותהפעיל ביצוע

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח  22תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 
בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי 

כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח ובלבד  המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין
שלא נערך ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה. בפוליסה יבוטלו חריג 

ופיקוח, אובדן השימוש, הפרת חובת סודיות, פגיעה  תכנון /או מגבלה בדבר הנושאים הבאים:ו
 אי, אובדן מסמכים, השירותים בביצוע איחוראו /ו עיכוב ,בפרטיות, נזק פיסי לגוף או רכוש

בגין  מכביאת  לשפות. הביטוח כאמור הורחב מסמכות חריגה/או ו ומנהלים עובדים יושר
, וכל זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת ו/או מי מטעמוהספק   למעשי ו/או מחדלי  האחריות

 בוטח. לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המ

 

 

 כללי

לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  ספקה .0
 המפורטות לעיל. 

 מכביבביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .3
ו/או מי  מכביי וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוח הו/או מי מטעמ

 .המטעמ

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת ישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .9
 יום מראש. 35הודעה על כך בדואר רשום  מכביהביטוח מבלי שניתנה ל

לא יהיו )למעט בטוח אחריות מקצועית( , ספקמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות ה .6
או כל  במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו "ביט"הידוע כ נחותים מהנוסח

 נוסח אחר שיחליף אותם.

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

 לעיל.

         

 בכבוד רב        

 ___________חברה לביטוח בע"מ

 _____על ידי _______________

 )שם החותם ותפקידו(       

 

 

 


