
 
 

   
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 
 
 

 ("הבקשה" –)להלן תור -מעטפות אלבקשה להצעת מחיר לאספקת 
 
 כללי .1

 

 ת מעטפות אספקהפקת ו( מעוניינת לקבל הצעות ל"מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

 .(, כמפורט בבקשה"המוצרים והשירותים" –)להלן תור -אל

 

 אלקטרוני:רועי גואטה לדואר שלוח אל לעל גבי טופס ההצעה המצורף ו למלאאת ההצעות יש  .1.1
gueta_r@mac.org.il    21.05.2017עד יום. 

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

 
 בסף איכותי נדרש יפסלו. הצעות שלא עומדות .1.1

 

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

 

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

 רוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.ו/או לג

 

ימים מקבלת הודעה על  7ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .1.1

רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם 
  ההתקשרות שייחתם.
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 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .1

 

 .                                                                                המציע:  שם הספק .1.1
 

 __________________ .נייד:  _________________שם איש הקשר:     .1.1
 

 

 מפרט תיאור פריט מק"ט מכבי
 -מחיר ל

 ותיחיד 0111
 ללא מע"מ.

 מטבע
 מחיר

אומדן 
כמות 

שנתית 
 באלפים

כמות 
הזמנה בכל 

פעם, 
 באלפים

תדירות הזמנה 
צפויה )מתייחס 

 6102לשנת 
 ויתכנו שינויים(

2001121 
מעטפה אל 
 תור עברית

 10*  60.2 -גרם במידות: פרוס  01נייר לבן נ"ע 
 ס"מ. 00*  60.2 -ס"מ, סגור

 הדפסה שני צבעים בצד אחד.
חומר העתקה )פיחום( בצבע כחול על  תוספת

 שטח כשליש הנייר בצד שאינו מודפס.
תוספת ברקוד בהתאם לדוגמא בקובץ  , מודפס 

 פעמיים בצד אחד.
 תוספת פס סיליקון ודבק לסגירת המעטפה.

 פרפורציה לתלישת החלק העליון.
 011 בניילון ארוז ,  קיפול והדבקה למעטפה

 באריזה
 

   ₪  011 100 
לושה שלאחת 

 חודשים

2001160 
מעטפה אל 

 תור רוסית

 10*  60.2 -גרם במידות: פרוס  01נייר לבן נ"ע 
 ס"מ. 00*  60.2 -ס"מ, סגור

 הדפסה שני צבעים בצד אחד.
תוספת חומר העתקה )פיחום( בצבע כחול על 

 שטח כשליש הנייר בצד שאינו מודפס.
תוספת ברקוד בהתאם לדוגמא בקובץ  , מודפס 

 ד אחד.פעמיים בצ
 תוספת פס סיליקון ודבק לסגירת המעטפה.

 פרפורציה לתלישת החלק העליון.
 011 בניילון ארוז ,  קיפול והדבקה למעטפה

 באריזה
 
 

 פעמיים בשנה 62 21 ₪    

2001161 
מעטפה אל 
 תור ערבית

 10*  60.2 -גרם במידות: פרוס  01נייר לבן נ"ע 
 ס"מ. 00*  60.2 -ס"מ, סגור

 בעים בצד אחד.הדפסה שני צ
תוספת חומר העתקה )פיחום( בצבע כחול על 

 שטח כשליש הנייר בצד שאינו מודפס.
תוספת ברקוד בהתאם לדוגמא בקובץ   , מודפס 

 פעמיים בצד אחד.
 תוספת פס סיליקון ודבק לסגירת המעטפה.

 פרפורציה לתלישת החלק העליון.
 011 בניילון ארוז ,  קיפול והדבקה למעטפה

 באריזה
 
 

 אחת לשנה 8 8  ₪   

 
 
 

 אספקה למחסן מכבי בלוד, בהתאם להזמנות רכש שתישלחנה על פי הצורך. .1.1

 יחידות ארוזות בניילון.  011יחידות. בכל קרטון חבילות של  0,111ארוז בקרטונים של 

 

 תקופת הערכות נדרשת לשם תחילת אספקות:_____________________ .1.1
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 הערות .1.1

 

 ה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא. האומדן הינו הערכ 

 

 מחירים אינם כוללים מע"מה. 
 
 ספרות אחרי הנקודה. 2-אין להציע מחיר עם יותר מ 

 

  ימים. 01תוקף ההצעה 
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 תאריך : ________

  הסכם

 

 

 ("מכבי" - להלן)בין מכבי שרותי בריאות 

 

 (."הספק" -להלן ) ח.פ. __________ן ____________לבי

 

 "(המוצרים)להלן: " תור -מעטפות אלאספקת: הפקת ול
 

 

 

 

 ההסכם תקופת .1

 - להלן)___ועד יום  ___________החל מיום ____ שנהלמשך הסכם זה יעמוד בתוקף  .1.1

 .("תקופת ההסכם"

נוספות בנות שנה בכל למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם  בשתי  תקופות  .0.2

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

כולם או חלקם, והכל בהתאם  -מכבי שומרת לעצמה הזכות להאריך את ההסכם עם הזוכים
 להצעתם לתקופת האופציה ולשביעות הרצון מהמוצרים והשירותים אשר סיפקו עד כה.

 
, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכל שלב ומכל 0.2בסעיף  לעל אף האמור לעי .0.1

 ספקיום מראש. במקרה זה תשלם מכבי ל 01ידי משלוח הודעה בכתב -סיבה שהיא, וזאת על

חזיר למכבי י ספקאת הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או ה

 .עד הפסקת ההתקשרותאת הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר מו

 

 תמורה .1

יהיו כמפורט במחירונים ומחיריהם  המוצרים המסופקים על ידי החברה למכבי רשימת  .2.0

 להסכם זה. כנספח א' המצ"ב

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

 ההזמנה.

 

 תנאי תשלום .1

 יום.  00 ום של  שוטף +התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשל .1.0

 .על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג החשבונית .1.2

אישור עפ"י חוק עסקאות גופים צבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( הספק יציג בפני מכבי  .1.1

פטור  או מע"מהמעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק  0070 – תשל"ו

 ווכן נוהג לדווח על עסקאותי ונוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותי הואכי מניהול זה, על 

 בהתאם לחוק. למע"מ

 

 

 יםאספקת המוצר .1
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במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר ושוטף, תוך למכבי מתחייב לספק  הספק .1.0

 בהסכם זה, לרבות המפרט המצורף.כקבוע  ימים 20

 .שעת חרוםהספק מתחייב להמשיך לספק שרות גם ב .2.4

   עלויות הדפסה, חיתוך, קיפול, אריזה, הובלה ופריקה.כולל  הנקוב במחירון המחיר .1.1

מזמין התר א, וימסרו למחסן מכבימשלוחי המוצרים למכבי יהיו בהתאם לשעות הפעילות של  1.4

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

ת דואר אלקטרוני לקבלת הזמנות במייל, במידה ותבחר מכבי הספק יעמיד לרשות מכבי כתוב 1.4

 באופציה זו. 

 

 טיב השירות ואיכותו .1

הספק מצהיר בזאת כי הוא בעל ניסיון במתן שירותי דפוס, וכי הוא בעל היכולת, הכישורים  .4.0

 והידע המקצועי הנדרשים לביצוע השירות בהתאם לדרישות הסכם זה על נספחיו.

ם לא תתקבל ותוחזר לספק, ובכלל זה איכות הנייר, איכות ההדפסה, איכות לקויה של מוצרי .4.2

 וכו'. איכות הדבק איכות האריזה 

 מכבי לא תשלם עבור כמויות מעבר לכמויות הנקובות בהזמנות. .4.1

 

 ניהול מלאי  .1

 , באופן מיידי וללא כל דיחוי. במי מן המוצריםדווח למכבי על כל מחסור הצפוי י הספק .0.0

  המוצר/ים מספק חלופי  את צר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכושבמקרה של מחסור במו .0.2

 כראות עיניה, והחברה תשפה את מכבי בגין פערי העלויות, אם יהיו. 

 

 קנסות .1

לפיצוי  לא מילא הספק הזוכה את התחייבויותיו הבאות בהתאם לדרישות, זכאית מכבי,  .7.0

 מוסכם כלהלן:

 קנס חריגה דרישה הנושא

 מועד אספקה
 

 ימים 2
מעלות ההזמנה בגין  6% גור באספקהפי

 כל יום פיגור.

כמפורט בטופס  מפרט המוצר

 ההצעה

עמידה  אי

 במפרט

מעלות ההזמנה בגין  01%

כל חריגה, זאת מעבר 

להחלפת המוצר בחדש 

 שעומד במפרט

 

 

 

 מכבי תשקול הפעלת הסעיף בהתאם לסוג החריגה ותדירות החגירות. .7.2
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ויים מוסכמים וגביית הסכומים תעשה בלא צורך בהוכחת פי סעיף זה הינם פיצ-הפיצויים על .7.1

 מהחשבונות השוטפים.  נזק. הקנסות יקוזזו על ידי מכבי 

 

 קנין רוחני זכויות .8

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה חוקית או  הספק .4.0

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

 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         הספקמתחייב 

 מתביעה שכזו.

 

 מועסקי הספק .9

ייחשבו     מכבי ל המוצריםהספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  .0.0

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

תביעותיהם  , על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי באופן בלעדי עסקו על ידוויו

 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

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

 

 אנשי קשר .11

 להיות איש    (11-4011711אלי בן יצחק   )טלפון: כבי ממנה בזאת את  מ .01.0

 .עם  הספקהקשר הישיר 

 להיות איש  )טלפון: _________(_______הספק ממנה בזאת את  _____ .01.2

 מכבי.עם  הקשר הישיר 

 

 הסבת הסכם .11

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

 י.ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכב

  אחריות וביטוח .02
לרבות נזק שיגרום הוא ו/או מי מטעמו, לגופו ו/או , הספק יהא אחראי לנזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא

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. 

 
פק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו הס

למכבי, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד מכבי, כתוצאה ו/או בקשר עם 
זכויות מכבי לכל אחריות הספק ו/או מי מטעמו, על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת מבלי לגרוע מ

תרופה או סעד על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ובלבד שנמסרה הודעה לספק וניתנה לספק הזדמנות 
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 להתגונן בפני כל דרישה ו/או הוצאה ו/או תביעה כאמור
 

או ממועד תחילת הסכם זה , זה ו/או על פי כל דין הסכםעל פי ומהתחייבות הספק בלי לגרוע מאחריות מ
בחברת ביטוח ו, לערוך ולקיים על חשבונהספק המוקדם, מתחייב  לפי, לת מתן השירותיםממועד תחי

פי -עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת  הבאיםאת הביטוחים  ,מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל
 .  ההסכם

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

דת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים , על פי פקוומטעמ
/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה ו, בגין מוות ו/או נזק גוף 0041 -פגומים, התש"ם 

 של, בגבול אחריות השירותים מתן/או מחלה תוך כדי ו/או עקב ומתאונה 
תקופת ( לנפגע, למקרה ובסה"כ לכל חדשים שקלים מיליוןשישה ש"ח ) 0,111,111

במידה  הו/או הבאים מטעמ מכביביטוח. הביטוח כאמור הורחב לשפות את ה
 .ספקהעובדי מ מישל  החשב למעבידתו

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

אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות למכבי ו/או מי מטעמה בקשר עם ו/או של כל 
 שקלים מיליון"ח )ש 0,111,111 שלבמסגרת מתן השירותים בגבול אחריות 

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

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

 
/או לגרוע בצורה כל שהיא וכדי לצמצם  הספקבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים על ידי 

 הספק את לשחרר כדי הביטוחים בעריכת יהיה, ולא זה להסכם/או אחריותו בהתאם ו יוותוימהתחייב
 אחראי לו על פי הסכם זה.  שהואו/או מי מטעמה בגין כל נזק  מכביו/או לפצות את  לשפות ומחובת
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק  ומצהיר כי לא תהיה ל הספק

ו/או  למכבי והספק ו/או מי מטעמ ידישיובא על ו/או רכוש  ושייגרם לרכוש בבעלות הספק ו/או באחריות
 ךבקשר ו/או במסגרת מתן השירותים וזאת בין אם ער וו/או למי מטעמ ספקנזק אובדן תוצאתי שייגרם ל

מכל אחריות  הו/או מי מטעמ מכביא פוטר את והספק ביטוח רכוש ו/או אובדן תוצאתי ובין אם לאו, וכי ה
ערוך הספק ביטוחים כאמור בסעיף זה הספק ילנזק בזדון. במקרה בו לנזק כאמור למעט לגבי אדם שגרם 

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

 הספק על, הזוכה מטעם משנה קבלני ידי לע יינתנו מהם חלק או זה הסכם נשוא השירותים בו במקרה
 ההתקשרות. והיקף לאופי בהתאם נאותות ביטוח פוליסות המשנה קבלני בידי כי לדאוג

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

 לו.
 סודיות .11

סכם ולא להעביר את ההסכם ו/או תוכנו לכל  צד הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות את הה .01.0

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

 שונות .11

, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  .01.0

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

 ממכבי.

הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את השרות  .01.2

 אינה בלעדית.

 
: אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, לרבות, אך לא רקלכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי,  .01.1

 מכבי  ע"מ,ב קאר-מכבי טבעי, מכביו קרן מכביעמותת , בע"מ , מכבידנטבית בלב בע"מ
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את המוצרים שמורה הזכות לרכוש  אתה וכד' מכבי יזמותמכבי מגן, אגודת אחזקות בע"מ, 

 בהסכם זה. ההסכם הקבועים תנאי , ושאר על פי המחירים מהספק

 
. לדרישת מכבי הספק B2Bהספק מודע לכך שמכבי בוחנת עבודה עם מערכות מסחר אלקטרוני  .01.1

שה חודשים מהודעת מכבי על רצונה בכך, מול החברה , תוך שלוB2Bיערך לעבודה במתכונת 

 שתבחר על ידי מכבי כמקובל.

 

, בליווי לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית מרכזת .52.1

 .במבנה שתגדיר מכבי קובץ ממוחשב,

 
או בעקיפין,  הספק מתחייב, כי השירותים ו/או המוצרים המוצעים על ידו לא נרכשו, במישרין .01.0

פי חוק )איראן לבנון וסוריה(. כמו כן, מתחייב הספק להצהיר -ממדינות שהסחר עמן אסור על

 אם המוצרים / שירותים מיובאים ממדינות להן אין קשרים דיפלומטיים עם מדינת ישראל.

 

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים שהיו  .01.7

, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי לא תהיה להם כל טענה או הספקים בין מכבי לבין פתוח

בספרי מוסכם כי היתרה של מכבי דרישה לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם זה. 

 10.10.2101תאריך   במישרין ובעקיפין עדעל ידה למכבי רותים וטובין שסופקו יעבור שהחברה 

 ₪. 1עומדת על 

 
היר כי הוא עומד בכל החוקים, התקנות והנחיותיהן של הרשויות הרלוונטיות הספק מצ .01.4

בתחומי איכות הסביבה החלים עליו. כמו כן, לא עומדים כנגד הספק תביעות או תלונות כלשהן 

 בנושאי איכות הסביבה.

 

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על ידי צד  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  .01.0

 1נהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו נשלחה תוך למש

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

 04024תל אביב,  27רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

        רח'  -                              הספק

 

 הצדדים: כתובות הדואר האלקטרוני של .01.01

        מכבי: 04.2.0

        הספק: 04.2.2

                 

 

                                              _______________   _______________ 

   הספק   מכבי שרותי בריאות                                                                     

    שם מלא של החותם:       

     חותמת: 


