
   
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 

 

 
 ("הבקשה" –)להלן         ערכות עזרה ראשנה    בקשה להצעת מחיר לאספקת 

 
 כללי .1

ערכות עזרה  ( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת"מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1
 (, כמפורט בבקשה."המוצרים והשירותים" –)להלן  ראשונה למכירה בבתי המרקחת 

לדואר שלוח אל ניר לוי לעל גבי טופס ההצעה המצורף ו למלאאת ההצעות יש  .1.1

 .21.2.32עד יום  lev_nir@mac.org.ilאלקטרוני 

מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  .1.1
 מספק אחד.מכבי רשאית לפצל את ההתקשרות ליותר 

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.1
היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר  .1.1

 מכבי. מדד לפי שיקולה של 17%איכות ומדד  27%שקלול המחיר 
 שנים תוקף. 1יהיה עם לפחות  ,ככל שרלוונטי ,הציוד שיסופק .1.1
 הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות המיטביות.מכבי שומרת לעצמה  .1.1

  עבור אבלואציה. מכל דגם יחידות 2 , ללא חיוב,יספק המציע עם הגשת ההצעה .1.1

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 

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

ימים מקבלת  2ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .1.11
הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק 

 כם ההתקשרות שייחתם.בלתי נפרד מהס

ידוע למציע שמכבי תהא רשאית להציג את פרטי הצעתו הכלכלית, ככל שתוכרז כזוכה,  .1.11
 .בפני מציעים אחרים

 
 

 
 
 
 
 
 



 המפרט המבוקש:  .2
 .ביחס למוגדר בטבלאות מטה לגודל הפריטים בתוך הערכה 37%סטייה של  להגיש תןינ

 
 
 

 מוצר .1.1

 ערכת עזרה ראשונה לרכב ולטיול: .1
 ס"מ 1-3 -ס"מ ,עובי  11-1-ס"מ, אורך 11-11רוחב  -התיקגודל 

 
 יח' 1111אומדן שנתי 

 :הערכה כוללת

 עם רוכסן הכולל בתוכו:בד עמיד במים  תיק 

 

 כמות מיני' נדרשת בערכה תיאור פריט בערכה

 יח' 8 "מס 7.2*2.1פלסטר סטרילי 

 יח' 8 "מס 7.2*1פד דביק סטרילי 

 יח' 4 "מס 1*1 פד סטרילי

לי, ארוז באריזה סטרי פד אלכוהול
 ס"מ 3.1*2.2בודדת, גודל 

 יח' 8

פד הידרוג'ל לטיפול בחתכים 

 "מס 2.1*4.1עמוקים וכוויות 
 יח' 4

חזק  ס"מ 1.2גליל פלסטר נייר 
 ואיכותי

 מ'2.1-3

 צבעוני,  פלסטר ילדים
 ואיכותי חזק דבק בעל

 יח' 8

  

  

 

 

 
 

 מחיר ערכה: __________________
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 :תיק עזרה ראשונה .2

 ס"מ 1-3 -ס"מ ,עובי   11-11-ס"מ, אורך   21-11גודל התיק :רוחב 

 יח' 1111אומדן שנתי 

 הערכה כוללת:

 עם רוכסן הכולל בתוכו:בד עמיד במים תיק 
 

 כמות מיני' נדרשת בערכה תיאור פריט בערכה

 יח' 1 , בלי אבקהזוג כפפות לטקס

 יח' 1 גר' 21צמר גפן 

 יח' 1 תחבושת משולשת לקיבוע 

 יח' 7 סיכות ביטחון לקיבוע שבר או נקע

 מטר 2.7 לפחותס"מ,  7אגד מתמתח 
 ללא. מתוח לא מטר 1.3, מתוח

 שקופה באריזה ארוז, לטקס

 יח' 2

  ס"מ 1.2גליל פלסטר נייר 
 חזק ואיכותי

 מ'  2.1-3

 ר שקוף או צבע גוף, פלסט
 "מס ..1 *7.2גודל 

 עם דבק חזק ואיכותי 

 יח' 8

 ,ס"מ 7.1 *7.1גודל  גזה פד
 -בד צפיפות, שכבות 8, כותנה 111%

 ר"סמ 17 לפחות

 יח' 7

ארוז באריזה  סטרילי, פד אלכוהול

 ס"מ 3.1*2.2בודדת, גודל 

 יח' 7

 יח' 1  מספריים

  

  

 
 
 
 
 
 

 מחיר ערכה:_________________
 
 
 
 
 



 
 

 :תרמיל עזרה ראשונה .3

 ס"מ 11-11 –ס"מ , עובי   21-11ס"מ, אורך  21-11גודל התרמיל: רוחב 

 יח' 1111אומדן שנתי 

 הערכה כוללת:
 עם רוכסן הכולל בתוכו:בד עמיד במים  תיק 

 

 כמות מיני' נדרשת בערכה תיאור פריט בערכה

 יח' 1 מתכת פינצטה

 ר שקוף או צבע גוף,פלסט
 "מס ..1* 7.2גודל  

 עם דבק חזק ואיכותי 

 יח' 41

 צבע, לטקס ללאס"מ,  11אגד אלסטי 

 עם מתוח מטר 4.1 לפחות, גוף או לבן
 כולל, חוזר לשימוש ניתן, קליפסים

 כביסה אפשרות

 יח' 1

 יח' 4 "מס 1*1פד סטרילי 

 מטר 2.7 לפחותס"מ,  7אגד מתמתח 
, לטקס ללא. מתוח לא מטר 1.3, מתוח

 שקופה באריזה ארוז

 יח' 4

 מ' 2.1-3 חזק ואיכותי ס"מ 1.2גליל פלסטר נייר 

 יח' 1 מספריים

 גרם 11 גר' 21צמר גפן 

 יח' 2 תחבושת משולשת לקיבוע

 1  חוסם ורידים

 זוגות 4 ללא אבקה כפפות לטקס

 יח' 1 הוראות עזרה ראשונה

, ארוז באריזה סטרילי פד אלכוהול
 ס"מ 3.1 *2.2בודדת, גודל 

 יח' 11

  

  

 
 
 
 

 מחיר ערכה:_________________

 
 
 
 
 



ככל שנדרש ע"פ חוק לכל  אמ"רהרישום בפנקס בעל  הציוד הכלול בערכה יהיה .2.1.1

  פריט.
 

 כל חבילה תגיע עם ברקוד מק"ט יצרן. .2.1.2
 

 סניפי מכבי פארם בפריסה ארצית. -אתרים לאספקה .2.1.3
 

 
 

 

 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .3
 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .1.1
 

 .__                                                                                                    : יצרן .1.1

 
 .__                                                                                           שם המוצר:  .1.1

 

 .                                                                                                         דגם:  .1.1
 

 ___________________________________________ .ארץ ייצור  .1.1
 

 לקוחות מרכזיים למוצר /שרות: .1.1
 

ותק במכירת  חברה
 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

    

    

    

 
 

 :_____________________תקופת הערכות נדרשת לשם תחילת אספקות .1.1
 

 מסמכים שיש לצרף להצעה:  .1.1
 

 מפרט מלא של המוצע 

 .אישור אמ"ר בתוקף 
 .פרוספקטים, אישורים, באם נדרש, או כל מידע רלבנטי אחר 
 מחלקת רכש  לידי ניר לוי יש לשלוח דוגמאות של כל אחד מהפריטים המוצעים ,

 .1קומה  ת"א 27ציוד וחומרים, מכבי שירותי בריאות, רח' המרד 

 
 הערות .1.1

 

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

 המחירים אינם כוללים מע"מ  



 ספרות אחרי הנקודה. 2-אין להציע מחיר עם יותר מ 
 

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

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

 
  אופן האספקה המועדף עליהמכבי תודיע לספק לגבי 

 

  ימים. 07תוקף ההצעה 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 תאריך : ________

  הסכם

 

 

 

 

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

 (."הספק"

  .("המוצרים" –)להלן ערכות עזרה ראשונה למכירה בבתי המרקחת  לאספקת: 

 

 ההסכם תקופת .1

תקופת " -להלן_____ )ועד יום  _____ החל מיום  שנתייםלמשך הסכם זה יעמוד בתוקף  3.3

 .("ההסכם

, שנהנות נוספות ב תתקופ 2 -ב פציה להאריך את תקופת ההסכםלמכבי שמורה האו 3.2

 .בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי. תנאים מיטיבים כפופים להסכמת הספק

, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכל שלב 3.2בסעיף  האמור לעילעל אף  3.1

יום מראש. במקרה זה תשלם  07ידי משלוח הודעה בכתב -ומכל סיבה שהיא, וזאת על

את הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או  ספקמכבי ל

שלאחר מועד הפסקת  חזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור התקופהי ספקה

 .ההתקשרות
 

 תמורה .2

 וןיהיו כמפורט במחירומחיריהם  למכבי  ספקהמוצרים המסופקים על ידי הרשימת  2.3

 .להסכם זה כנספח א' המצ"ב

 להסכם' א בנספח הנקובים המחיריםפי -על, המוצרים אספקת בגין למפיץ תשלם מכבי  2.2

 מחירי שבין, קיים אם, הפער בגין המפיץ את לזכות מתחייב הספק. ("התמורה")להלן: 

 שיוגשו בחשבוניות המפיץ מחירי לבין, להסכם' א בנספח כמפורט בהסכם המוצרים

 ., וכן הוא מתחייב לזכות את מכבי בגין החזרים על ניפוקים בבתי מרקחת פרטייםלמכבי

היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת  2.1

מכבי, תעמוד למכבי הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם ההתקשרות עם 

הספק הזוכה על בסיס המחירים בהם זכה בחשב הכללי, מתחילת התקשרותו עם החשב 

 הכללי ועד סיום ההתקשרות עם החשב הכללי.

 תנאי תשלום .3

 יום.  00התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף + 1.3

בגין אספקת המוצרים יועברו באופן שוטף לבתי המרקחת. בסוף כל חודש תעודות משלוח  1.2

יוציא הספק חשבונית מרכזת וקובץ נלווה במבנה שיוגדר על ידי מכבי.  לספקים שצפוי 

 בחודש. 17העולה על  להיות איתם מספר חשבונית

 .על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג התעודה/ חשבונית 1.1

אישור עפ"י חוק עסקאות גופים צבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( יציג בפני מכבי הספק  1.3

 או מע"מהמעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק  3020 – תשל"ו



וכן נוהג לדווח על  ונוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותי הואפטור מניהול זה, על כי  

 בהתאם לחוק. למע"מ ועסקאותי

 
 יםאספקת המוצר .4

במישרין לבתי במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים למכבי מתחייב לספק  הספק 3.3

תוך לכל היותר באופן סדיר ושוטף, המרקחת של מכבי, לרבות בתי מרקחת בקונסיגנציה, 

 בהסכם זה, לרבות המפרט המצורף.כקבוע  שני ימי עבודה,

לרבות  שטחי  ,תחום מדינת ישראלהשרות ינתן ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל  3.2

 .יו"ש ורמת הגולן

   לבית המרקחת. אספקהו הובלהעלויות כולל  הנקוב במחירון המחיר 3.1

 במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר ושוטף.למכבי מתחייב לספק  הספק 3.3

מיום הקמת ההזמנה, תבוטל ההזמנה  37במידה והספק לא יספק את המוצרים תוך  3.4
במערכות מכבי. אם יספק את ההזמנה לאחר פרק זמן זה לא תבוצע קבלת  אוטומטית

 את מכבי בגין הזמנה זו. טובין במכבי והספק לא יחייב

משלוחי המוצרים למכבי יהיו בהתאם לשעות הפעילות של כל אתר, וימסרו לכל אתר  3.0

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

חומרים בקירור יסופקו באריזה נפרדת, עליה מדבקת "קירור" בולטת ותעודת משלוח  תרופות / 3.2

 נפרדת.

 למכבי שמורה הזכות לשנות את מגוון הפריטים שבהסכם בהודעה מוקדמת של שלושה 3.4

 ודשים.ח

הבריאות  ממשרדתקף  אישור למכבי ימציא הספקלכניסתו לתוקף של הסכם זה,  כתנאי 3.0
תמרוק / תוסף תזונה  אישוררישום תכשיר / אישור אמ"ר /  אישורלשיווק המוצר )

 (.העניין לפי "ב,יווכ

לגבי רישום המוצר / התלייתו /  ימתחייב להודיע למכבי ללא דיחוי אודות כל שינו הספק
 . לו שתימסרנה וככל אם, לו שתימסרנה כפי להוראותיה בהתאם ולפעולפקיעתו / ביטולו, 

 את ותזכה הספק מצד יסודית כהפרה תיחשב זה סעיף מהוראות איזו הפרת כי, מובהר
  .זה הסכם של המיידי בביטולו מכבי

ידו למכבי יהיו בעלי תאריך תפוגה ארוך ככל -הספק מתחייב כי המוצרים שיסופקו על 3.37

 חודשים מתאריך האספקה. 34האפשר ולפחות 

ועל עמידתן  יםהמוצרשל הוראות השימוש ו ותשל האריז לתקינותןבלעדי הספק אחראי 
 פקודתו 3043-"אהתשמבהוראות הדינים השונים, לרבות )אך מבלי לגרוע( חוק הגנת הצרכן, 

 .3043-"אתשמההרוקחים ]נוסח חדש[, 

 

למכבי שמורה הזכות לקבוע כי המוצרים ינופקו גם בחלק מבתי מרקחת פרטיים  3.33

הסכם אשר אושר ע"י הריבון  -על הסכם מע"מ  םהספק יחתו בפריפריה. היה ותעשה כן, 

 ימים מהודעת מכבי.  2והספק לא ניזוק מהפעלתו תוך 

 .EAN13מוצרים המנופקים בבית המרקחת יהיו בעלי ברקוד מסוג ה 3.32

 .הספק מתחייב להמשיך לספק שרות גם בשעת חרום 3.31



שירותי כי ידוע לו שלאור היותה קופת חולים המספקת , ידי הספק-מובהר ומוצהר על 3.33

כהגדרתו בחוק שירות ", מפעל חיוני"הרי שבזמן חירום מכבי תחשב , בריאות לקהילה

ולפיכך הוא מתחייב להמשיך ולספק את התכשירים , 3002-, התשכ"זרוםיח-עבודה בשעת

אלא מסיבות שאינן תלויות בספק ואשר מונעות  ,לפי הסכם זה גם בזמן חירום כאמור

 .בפועל מהספק את אספקת המוצר/שירות

 

 

 

   הפצת המוצר .1

"(.  שינוי מפיץ המפיץ______ )להלן: "____הפצת המוצר תעשה באמצעות חברת ___ 4.3

 יום מראש בכתב. 17של  מוקדמת למכבי בהודעהע"י הספק יעשה 

להסכם.  בנספח א'מכבי תשלם למפיץ בגין אספקת המוצרים, ע"פ המחירים הנקובים  4.2

לזכות את המפיץ בגין הפער, אם קיים, שבין מחירי המוצרים בהסכם  מתחייב ספקה

  בנספח א'כמפורט 

 .מחירי המפיץ בחשבוניות שיוגשו למכבי להסכם, לבין

הסכם זה מתייחס לאספקת/רכישת המוצרים המפורטים בנספח א' להסכם, למבוטחי  4.1

(, כולל בית מרקחת "מכבי פארם")להלן:  מכבימכבי, הן באמצעות בתי המרקחת של 

מכבי פארם אילת )רכישות באמצעות חברת בית בלב בע"מ(, והן באמצעות אסותא 

 מצעות בתי מרקחת פרטיים.מרכזים רפואיים בע"מ ו/או חברות בנות שלה והן בא

 

 ניהול מלאי  .2

 :מלאי בטחון 0.3

הספק יחזיק במחסניו ו/או במחסני המפיץ מטעמו מלאי בטחון לתקופה של לפחות  0.3.3
 (."מלאי הבטחון")להלן:  בנספח א'חודשיים מהפריטים המפורטים 

יהיה ייעודי עבור מכבי בלבד, ולא יועבר ללא הסכמת מכבי לאף גורם אחר  מלאי הבטחון 0.3.2
 מכל סיבה שהיא.

של  ןהספק או המפיץ מטעמו ידאג לריענון מלאי הבטחון ולסימונו כחלק ממלאי הביטחו 0.3.1
 מכבי במחסני המפיץ על מנת שיהיה זמין לטובת מכבי בכל עת למשיכה מיידית.

 מכבי תהא רשאית, בהתרעה סבירה מראש, לבדוק את מלאי הבטחון במחסני המפיץ. 0.3.3

דלעיל ויפעל לקיומו של מלאי  הספק ידאג ליידע את המפיץ מטעמו בקשר להתחייבותו 0.3.4
 בטחון כאמור.

בהתאם לדרישת מכבי, הספק יעביר למכבי סטטוס דיווח על רמות המלאי של התכשיר  0.3.0
 כמלאי בטחון במחסני המפיץ.

 וללא מיידי באופן, במוצר/ים הצפוי מחסור כל על מכבי של הרכש למחלקת דווחספק יה 0.2
 . דיחוי כל

. הספק B2B –ידוע לספק כי בכוונת מכבי להקים פורטל חוסרים במסגרת מערכת ה  0.1
מתחייב כי הוא והמפיץ מטעמו ישתמשו בפורטל הנדון לכשיוקם על מנת לדווח למכבי על 

 היות קיים בגין מוצר לרבות צפי לו"ז לחזרתו.חוסר הקיים ו/או צפוי ל

לשיפור התקשורת  B2Bידוע לספק כי מכבי בוחנת את האפשרות להרחבת פעילות מערכת  0.3
 מול הספק, והספק מתחייב כי הוא והמפיץ מטעמו ישתמשו במערכת זו ככל שיידרשו. 



ומוצרים מבלי לגרוע מהאמור, ככל שבין המוצרים נשוא הסכם זה נכללים מוצרי דם  0.4
גנריים שאושרו בוועדת רכש של מכבי, אזי במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי 

באם תאלץ מכבי לשלם לספק חלופי  רשאית לרכוש המוצר/ים מספק חלופי כראות עיניה.
מחיר גבוה מזה המופיע בהסכם זה, ישפה הספק את מכבי בגין ההוצאה העודפת שנגרמה 

 ום דרישתה של מכבי.למכבי בתוך שלושים ימים מי

המוצר/ים מספק חלופי  את במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש 0.0

 שפה את מכבי בגין פערי העלויות, אם יהיו.ההסכם י ספקכראות עיניה, ו

 

 החלפה והחזרת  מוצרים .7

אשר  הספק יחליף באופן מיידי וללא תוספת תשלום כל אריזה פגומה ו/או מוצר תקול  2.3

 על ידי מכבי. תוחזר

ימים  1של מוצר/ים יבצע זאת הספק על חשבונו, בתוך  recallהיה ויידרש הליך של  2.2

בגין  ידי החוק או בדרישות משרד הבריאות.-ממתקני מכבי, אלא אם כן יוגדר אחרת על

לפי ערך הזמנת ההחזרה שהוקמה )לפי שער הזמנת זיכוי ישלח הספק  ,סחורה שתוחזר

 החזרה (.

שמורה הזכות להחזיר מוצרים לספק, בהתאם לשיקול דעתה. הספק ידאג לאסוף למכבי  2.1

 באופן מיידי. את המוצרים תוך שבוע מקבלת הזמנת ההחזרה, ולהוציא זיכוי בהתאם

 החזרות שוטפות: 2.3

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משך כל תקופת ההסכם, החזרת מוצר/ים לספק באופן 

ממלאי  B2B(, תבוצע באמצעות מערכת 0.2, 0.3שוטף )שלא נכנסת בגדר סעיפים 
 מכבי, לפי נוהל ההחזרות הנהוג במכבי באותה עת.

 

 קנין רוחני זכויות .8

וכי אין כל מניעה חוקית  מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים הספק 4.3

או אחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את המוצרים למכבי וכי אין באספקת המוצרים 

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

ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי במוצרים, -היה ותתבע מכבי על 4.2

לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה כתוצאה מתביעה  הספקמתחייב 

 שכזו.

 

 

 

 מועסקי הספק ..

מכבי ייחשבו ל המוצריםהספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  0.3

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

, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי באופן בלעדי בעקיפין, ויועסקו על ידו

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.



 נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה 0.2

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

 אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי.

, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע מכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה 0.1

שונים מהמוצהר בהוראות פרק על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי 

  זה.

 

 אנשי קשר .11

 .עם  הספקלהיות איש הקשר הישיר  ניר לוי מכבי ממנה בזאת את  

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

 שם: ___________________  טלפון:_________________________
 :_______________________    EMAILסלולרי:_________________  

 

 העדר אפליה .11

לי אהחברה מודעת לכך שמכבי מפעילה תוכנית ממוחשבת שמטרתה לעודד שימוש רציונ

 איננה רואה בכך אפליה למוצריה. , והיאמוצריםב

 

 הסבת הסכם .12

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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 אחריות וביטוח  .13

לרבות נזק שיגרום הוא ו/או מי , הספק יהא אחראי לנזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא 31.3
מטעמו, לגופו ו/או לרכושו ו/או לעסקו של כל אדם ו/או גוף, לרבות, למכבי ו/או למי 
מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו, שנגרם תוך כדי ו/או בקשר עם מתן השירותים ו/או 

 הסכם זה. 
 

כל נזק ו/או  הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין 31.2
הוצאה שייגרמו למכבי, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד 
מכבי, כתוצאה ו/או בקשר עם אחריות הספק ו/או מי מטעמו, על פי הסכם זה ו/או על פי 
כל דין, וזאת מבלי לגרוע מזכויות מכבי לכל תרופה או סעד על פי הסכם זה ו/או על פי כל 

לבד שנמסרה הודעה לספק וניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה ו/או דין וב
 הוצאה ו/או תביעה כאמור

 
ממועד , זה ו/או על פי כל דין הסכםעל פי ומהתחייבות הספק בלי לגרוע מאחריות מ  31.1

לערוך הספק המוקדם, מתחייב  לפי, או ממועד תחילת מתן השירותיםתחילת הסכם זה 
את הביטוחים  ,בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראלו, ולקיים על חשבונ

ביטוח חבות המוצר, ולעניין  ההסכםפי -עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת  הבאים
 : להחזיק בביטוח לעוד שלוש שנים מתום ההתקשרות

 
כלפי המועסקים על  ספקה חבות את המבטח - מעבידים חבות ביטוח .א

, על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק וו/או מטעמ ויד
, בגין מוות ו/או נזק גוף 3047 -האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

/או מחלה תוך כדי ו/או ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה ו
)ששה  מיליון  ₪   0,777,777 של, בגבול אחריות השירותים מתןעקב 



 מיליון עשרים) ₪  27,777,777 -ו שקלים חדשים( לנפגע, למקרה 
ביטוח. הביטוח כאמור אינו ה( בסה"כ לכל תקופת חדשים שקלים

כפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, עבודות בגובה ובעומק, קבלנים, 
קבלני משנה ועובדיהם, פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. 

מידה ב הו/או הבאים מטעמ מכביהביטוח כאמור הורחב לשפות את 
 .ספקהעובדי מ מישל  החשב למעבידתו

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

נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות 
למכבי ו/או מי מטעמה בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים 

( לאירוע חדשים שקלים מיליון) ₪  3,777,777 שלבגבול אחריות 
ביטוח. הביטוח כאמור אינו כפוף לכל הגבלה הובסה"כ לתקופת 

, מכשירי הרמה, בהלהעת מאש, בהלה, התפוצצות, בדבר חבות הנוב
פריקה וטעינה, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, מתקנים 
סניטריים פגומים, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני 
משנה ועובדיהם, וכן תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח 

עשי ו/או מחדלי למ הבגין אחריות מכביאת  לשפותכאמור הורחב 
ו/או מי מטעמו, וכל זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו  ספקה

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

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

ו/או הבאים מטעמו )להלן:  הספקמטופל, משווק, מסופק ע"י 
מיליון שקלים שני ₪ ) 2,777,777"( בגבול אחריות של המוצרים"

חדשים( לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח כאמור מורחב 
ו/או בשל  הספקי בשל אחריותה למעשי ו/או מחדלי לשפות את מכב

אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב 
המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח 
כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בביטוח המפורט 

ת מיום תחילת לעיל הפוליסה תהא בעלת תחולה רטרואקטיבי
בקשר עם השירותים שבנדון, גם אם פעילות זאת  הספקפעילות 

החלה בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני ___________. במקרה 
שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי 

 0בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 
תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע חודשים נוספים מהמועד בו פג 

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

 במהלך תקופת הביטוח. 

 

 

מובהר כי סכומי הביטוח הנקובים בפוליסות  הביטוחים  המבוקשות  לעיל הינם  בש"ח  31.3
בדולר ארה"ב בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער וניתן להמירם 

 הידוע ביום עריכת החוזה.

/או לגרוע בצורה וכדי לצמצם  הספקבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים על ידי  31.4
 הביטוחים בעריכת יהיה, ולא זה להסכם/או אחריותו בהתאם ו יוותויכל שהיא מהתחייב

ו/או מי מטעמה בגין כל נזק  מכביו/או לפצות את  לשפות ומחובת הספק את לשחרר כדי
 אחראי לו על פי הסכם זה.  שהוא

 מינימום דרישת בבחינת הינה לעילבזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט  מוסכם 31.0
מצהיר ומאשר  ספקשאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. ה הספק על המוטלת

להעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה בכל הקשור בזאת, כי הוא מנוע מ
לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי 

 שהוצא על ידו.

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי מטעמה,  ומצהיר כי לא תהיה ל הספק 31.2
הספק  ידיו/או רכוש שיובא על  ובבעלות הספק ו/או באחריות בגין כל נזק שייגרם לרכוש

בקשר ו/או  וו/או למי מטעמ ספקו/או נזק אובדן תוצאתי שייגרם ל למכבי וו/או מי מטעמ
הספק ביטוח רכוש ו/או אובדן תוצאתי ובין אם  ךבמסגרת מתן השירותים וזאת בין אם ער



מכל אחריות לנזק כאמור למעט לגבי אדם  הו/או מי מטעמ מכביא פוטר את ולאו, וכי ה
ערוך הספק ביטוחים כאמור בסעיף זה הספק מתחייב כי ישגרם לנזק בזדון. במקרה בו 

ו/או מי  מכביהביטוחים יכללו סעיף מפורש על פיו המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי 
   ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  המטעמ

 מתחייב, דין פי על או/ו זה הסכם פי על הספק התחייבויות או/ו מאחריות ועלגר מבלי 31.4
 נשוא, השירותים מתן עם בקשר או/ו במסגרת משנה קבלני עם בהתקשרותו כי, הספק
 יתחייבו המשנה קבלני לפיו סעיף ההתקשרות בהסכמי לכלול אחראי יהא הוא, זה הסכם
 ואופי העניין לפי, חלקם או/ו זה בהסכם המפורטים הביטוחים את ולקיים לערוך

 עם התקשרותם תקופת כל למשך וזאת, זה בהסכם כמפורט תנאיהם כל על, ההתקשרות
 לכלול הספק רשאי, לחלופין. זה בהסכם המוגדר פי על יותר מאוחרת לתקופה או הספק

 באישור כמפורט ידו על הנערכים הביטוחים במסגרת המבוטח בשם המשנה קבלני את
 או/ו מהתחייבויות לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין, ספק הסר למען. הספק ביטוחי עריכת

 .דין פי על/או ו ההסכם פי על הספק אחריות

לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט או  הספק פוליסות נוסחי כי, במפורש בזאת מוסכם 31.0
 כל נוסח מקביל לו.

 
 יסודית של ההסכם.הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה הפרה  31.37

 
 

 :דרישות לסודיות .33

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל מידע  33.3

על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על ספקיה, מידע 

פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע 

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

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל  33.2

 אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק  33.1

, נותני שירותים והמועסקים על ספקהמורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי ה ספקלעובדי ה

פי ההסכם יחתמו על כתב התחייבות אישי -ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

 ספקת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות ה)בכל ע ספקלשמירת סודיות כלפי ה

לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח 

יהא אחראי כלפי מכבי  ספקידי מכבי(. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי ה-שיומצא על

 ידי עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.-למילוי האמור על

 שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על:חובת  33.3

מידע שהיה בידי הספק ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו  33.3.3.3

טרם ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת 

 סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  33.3.3.2

 סודיות;

א בגין הפרת התחייבות לסודיות של מידע שהוא או הפך נחלת הכלל של 33.3.3.1

 .ספקה



פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על 33.3.3.3

הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה  ספקובלבד שה

 להתגונן מפניו.

לא יהא  ספקכי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי ה 33.4

 לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.רשאי 

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו  33.0

התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, 

למכבי נזקים  ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום

מודע לכך שהמידע הינו  ספקוהפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי ה

 חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות  33.2

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 הגנת הפרטיות, 

 רלבנטי נוסף., וכל דין 3000-ות החולה, התשנ"וותקנותיו, חוק זכוי 3043-התשמ"א

 

 

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

 

 

 שונות .11

הספק מצהיר כי לנשוא ההסכם אישור אמ"ר תקף וכי הוא מתחיב לקיומו משך כל תקופת  34.3

 ולאורך כל תקופת השימוש בציוד.ההסכם ותקופות ההארכה  באם יהיו 

  .באם נדרשת אבלואציה, חובה שלציוד אישור אמ"ר בתוקף 34.2

, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  34.1

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

 שיגיע לזוכה ממכבי.

להדריך את כל עובדיו לגבי הסיכונים הייחוזיים במסגרת מתן השירותים באחריות הספק  34.3

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

הזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את  34.4

 השירות אינה בלעדית.

לכל המסרים  ,חודש מחתימת ההסכם, תוך B2B  לדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי 34.0

ובמימון  שמכבי תחליט להפעיל, זאת מול החברה אשר עובדת עם מכבי )חב' סיגמנט( 

 הספק.

ים לתמוך בתהליכים יהספק ייערך מבחינת התאמת תהליכי עבודה ותהליכים מחשוב         

קבלת , תעודת משלוח דגיטלית, אישור הזמנה, הזמנה ועדכון הזמנה הרשומים הבאים:

 .חשבונית דיגיטלית, כרטסת ספק, רשומת אב ספק, סטטוס חשבונית, טובין

 



כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  34.2

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

 .בעת המסירה בפועל -בו נמסרה ביד  ימים מיום המשלוח, ובמקרה 1נשלחה תוך 

 04324תל אביב,  22רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

       רח'  -                                                  הספק
 

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 34.4

 מכבי: ______________________________________ 34.4.3

 _____________________________________הספק:  34.4.2

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 
 

 

                   _______________                                             _______________ 

   הספק                    מכבי שרותי בריאות                                                       

    שם מלא של החותם:      

        

     חותמת: 
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 המחירים אינם כוללים מע"מ
 
 
 
 

 

 

 בהם למקרים פרט, ההסכם תקופת בכל היום מהקיים יורע לא הקיימים המוצרים סטאטוס .1

 .במכבי הרוקחות מחלקת בהחלטות או, מכבי בוועדות הנכללים במוצרים המדובר

 מוצרים חדשים .2

הינה של הועדות הרלוונטיות ושל למכבי  מוצרים הכנסת לגבי יובהר כי, ההחלטה .א
 . בלבד משיקוליהם המקצועיים מחלקת הרוקחות במכבי

 לציין, כי מוצרים שנכנסו ו/או ייכנסו לשב"ן מכבי יהיו ללא כל תוספת עלות למכבי.  .ב

במידה ותהיה למכבי תוספת עלות בגין מוצר ממוצרים אלה, תפעל מכבי לפי שיקול 
  הורדת מחיר הרכש על ידי הספק.דעתה הבלעדי, ובין היתר 

 

 
 
 
 

 
 


