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 מנהלה

 כללי .0

שירותי  המסוגל לספק למכביאחד ( מעונינת להתקשר עם ספק "מכבי"מכבי שירותי בריאות )להלן:  .1.1

 דואר.דגימות מעבדה ושל שינוע 

של מסמכי  נספח א' מכבי מבקשת לקבל הצעות בהתאם ליעדים והכמויות המוערכות כמפורט במפרט, .1.2

 המכרז. 

תקופות  2-. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשנתייםההתקשרות היא לתקופה של  .1.3

 .( מיטיבים, בתיאום עם הזוכה2; או )( זהים 1בכל פעם, בתנאים ) שנתייםנוספות בנות 

מכבי  רשאית  או כל הצעה שהיא. ביותר, חלק מההצעהמכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה  .1.4

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על

 

 הגדרות ./

השונה מההגדרות שלהלן, תגבר בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, 
 ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 11522114פומבי רגיל מספר  מכרז - "המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". - "מכבי"

 מסמך זה על נספחיו. - "מסמכי המכרז"

 התנאים המפורטים במסמכי המכרז. - "תנאי המכרז"

 רחובות. ממוקמת בקריית המדע,מעבדת מכבי ה -מרכזית"  ה"מעבד2 "מגהלאב"

 .מעבדה הממוקמת בסניפי מכבי, בפריסה ארצית -" "מעבדה סניפית

 .בפריסה ארצית העובד עם מכבי מעבדה הממוקמת במרפאת רופא -"מרפאת רופא" 

לחות דגימות לביצוע מרפאות, חדרי טיפולים וחדרי ניתוח בפריסה ארצית השו -"מרפאות2חדרי ניתוח" 
 במעבדה המרכזית 

מעבדות סניפיות, מרפאות , לרבות ו2או מספקת שירות מטעמה כל מקום בו מכבי פועלת - "מתקן מכבי"
 חרים.רופא, מרפאות וחדרי ניתוח, וא

2 למסור דגימות מעבדה ו2או דואר. יעד ייתכן במתקן מכבי  כל נקודה ממנה או אליה יש לאסוף - "יעד"
ייתכנו מספר  אחד כל גורם אשר מכבי נדרשת להעביר אליו או לקבל ממנו טובין כלשהו. במתקן או אצל
 יעדים.

קרחומים, מעמדי מבחנות, שקיות, אריזות  -כלי עזר המשמש במתן שרות השינוע כגון - ציוד נלווה"
 להובלת דגימות ביולוגיות, שקי דואר וכו'. 

הכוללים  ,מכרזמסמכי הכלל השירותים המתוארים ב -"השירותים"  2"השירות"  2 "שירותי השינוע"
המכילים דברי  חבילות ושקי דוארמעבדה ביולוגיות וציוד נלווה, איסוף של צידניות המכילות דגימות 

, למעבדות סניפיות ולכל מקום אחר המרכזיתה יעדים והעברתם למעבד 351-דואר ומסמכים רגישים מכ
מהמעבדה המרכזית והחבילות , העברת הצידניות הריקות דברי הדואר במפרטעליו תורה מכבי כאמור 

פיזור )הפצת( שקי הדואר מיון דברי הדואר והחבילות שנאספו, , העומד לרשות הזוכה למרכז ההפצה
מסמכי בוהכל כמפורט , שירותי מיון דואר במטה מכבי אל היעדים הנ"ל הממוינים, החבילות והצידניות 

  המכרז.

ר להעסיק קבלן משנה בהעסקה לספק יתאפש הספק הזוכה במכרז.נותן שירות בשם  -משנה"  "קבלן
 .לקבלן המשנה לא יתאפשר להעסיק קבלן משנה משל עצמו. ישירה בלבד

תתאפשר העברת המצוי באחריותו ובשליטתו, אליו ו הספק הזוכההעומד לרשות מבנה  -"מרכז ההפצה" 
והפצתם של הנ"ל אל  היעדים אריזתם  ,ייערך מיונם ושם  ,והחבילותצידניות הריקות, שקי הדואר ה

 המתאימים.  

אחסון אחרת, כפי שייקבע  לסוגיהן, ארוזות בצידניות או ביחידת דגימות ביולוגיות - "דגימות מעבדה"
 על ידי מכבי. 
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מעמד בתוך המשונעות  מיכל מבודד, המכיל דגימות מעבדה בתוך מבחנות לסוגיהן - 2מנשא""צידניות
כל צידנית ו2או מיכלי פלסטיק, או ביחידת אחסון אחרת, כפי שייקבע על ידי מכבי.  ( סטטיביםלמבחנות )

, 28, 22  - גדלי הצידניות כיום קרחומים שיסופקו על ידי מכבי.כגון  תצויד באמצעים לשמירת טמפרטורה
 מכבי רשאית לשנות גדלים. .ליטר 33 ,32

ודיווח אודות מיקום  מערכת ניטור בקרה בזמן אמת המבצעת מעקב - ממוחשבת""מערכת מעקב שינוע 
 הפריטים המשונעים.

 .ק"ג 15-אינו עולה על כ של כל שק לרבות תכולותו הכולל ושק ובו דברי דואר, שמשקל - "שק דואר"

 שק קטן סגור המכיל דברי דואר ממוינים ליעד מסוים. -"שקיק" 

      קרטון 2 גליל 2 חפצים מסודרים מאוגדים ו2או קשורים יחדיו, שגודלם הכולל  - "חבילה"
 חריגים. למעט במקרים  ,ס"מ X 61ס"מ  X 41ס"מ  41 -אינו עולה על כהממוצע 

 .ושילוחם שיוצב במטה מכבי לצורך מיון דברי דואר וחבילות המציעעובד מטעם  - "עובד מיון דואר"

 שקי הדואר והחבילות. ,מנשאיםצידניות,  -"החומרים" 

 למסמכי המכרז. 'כנספח בהחוזה המצורף  - "הסכם ההתקשרות"

 ישות תפעולית בעלת תיחום גיאוגרפי ומתקנים פזורים. בכל מחוז מספר מתקנים ויעדים. - "מחוז"

בהתאם  של החומריםמסירה הוהאיסוף באופן שוטף  בהם מתבצעיםמתקנים ויעדים  אוסף - "מסלול"
 ללוח זמנים מוגדר.

 מסלול המסתיים במגהלאב. - "מסלול מגהלאב"

 מסלול היוצא מיעד כלשהו במחוז ומסתיים ביעד כלשהוא שאינו המגהלאב . - "מסלול מחוזי"

 מעבדות שאינן שייכות למכבי )בתי חולים, מעבדות משרד הבריאות, מעבדות פרטיות(. - מעבדות חוץ""

 כל המסלולים שמסתיימים במעבדות חוץ . -" למעבדות חוץ"שינוע דגימות 

ו2או לפיו יפעל הזוכה וינחה את הנהגים נותני השירות המועסקים על ידו, בטיחות נוהל  -"הנוהל" 
הגדרות הנוהל לא יפחתו מדרישות משרד הבריאות . לאחר שיקבל את אישור מכבי הקשורים עימו,

לבטיחות  -5sf-51-001)מספר נה רפואית מעבדתית בחודגימות לא לשינוע חומרים ביולוגיים זיהומיים)
 למסמכי המכרז. 0כנספח ב'הנוהל מצ"ב  כפי הקיים 2 יעודכן על ידי משרד הבריאות.( חומר ביולוגי

 מגיש הצעה העונה על כל תנאי המכרז. - "מציע"

 המציע שהצעתו תזכה במכרז. - "הזוכה"

 למסמכי המכרז. נספח ב' -הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם ההתקשרות 
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 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

 27בי שירותי בריאות", ברח' המרד במשרדי "מכ מסמכיוהמעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את 

-11:11בין השעות  ,ה'-בימים א' , מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדלגב' , אצל 14אביב, קומה -תלב

)שלא יוחזר(, ש"ח   1,511  של סךבתמורה לתשלום  0.0.01/ ליום ועד 0.01./0מיום  , החלכל זאת. 14:11

  במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.

 בירורים ופניות .3.2

 כנס ספקים: .3.2.1

ג' למציעים, ומותנה בהצגת קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז. יתקיים ביום  חובהמפגש 

 רחובות. ,, פארק המדע9המדע ברחוב  "מגה לאב, במעבדה המרכזית "14:11בשעה  27.5.14

 להלן. 3.2.5במהלך המפגש ניתן יהיה להעלות שאלות, התשובות תמסרנה כאמור בסעיף 

, כאמור בסעיף מכבי נציגתמסמכיו אל ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או  .3.2.2

כנספח בנוסח ובמבנה המצ"ב  Wordאך ורק בקובץ , 55:/0בשעה  01...0עד ליום  לעיל, 3.1

ציע מוטלת האחריות לוודא . על המmandel_an@mac.org.il: באמצעות דואר אלקטרוני, 'ז

 .13-5143643בטלפון מס':  פנייתואת דבר הגעת 

 פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף לעיל לא תענינה. .3.2.3

על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תישלחנה התשובות  .3.2.4

 נייד ונייח. רטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפוןממכבי, וכן פ

 ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.5

 .01...01עד ליום 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם  .3.3.1

לידי של דגימות מעבדה ודואר שירותי שינוע לאספקת  11522114 מספר רגיל  פומבימכרז אך ורק "

למי שימונה כממלא או " )14, תל אביב, קומה 27ברח' המרד רכזת ועדת המכרזים,  - ענת מנדלגב' 

 מקומה במכבי(.

 יוםהוא  המועד האחרון להגשת ההצעות. 11:11-14:11ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א'  .3.3.2

 !לא תתקבלנה. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, 55:/0בשעה  07.7.01ה' 

מסמכי המכרז  כלביחד עם   ,כנספח ג'על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב חתומה ההצעה תוגש  .3.3.3

 5 סעיף , כמפורט בהמסמכים שיש לצרף להצעה כלהוא חלק מהם, וביחד עם  אשר טופס ההצעה

 להלן, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.

שנרכשו כפי המקורית למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בכריכתם  .3.3.4

מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל  תכלול את כלהיא ממכבי, 

 ואת החתימות כנדרש.הפרטים הנדרשים 

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה ע"י  .3.3.5

 רכזת ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.

רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה נוספת, ועדת המכרזים  .3.3.6

 ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר  .3.3.7

mailto:mahat_s@mac.org.il
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עם מכבי שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר 

בהסכם, אם וככל שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע 

 מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו2או מי מטעמה, עקב כך.

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .1

 :רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן .4.1

 כחוק בישראל.מורשה תאגיד  .4.1.1

 .1976-אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ובידו  .4.1.2

, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי ממתן שירותי שינוע בשכר 2112-2113 בשנים הכנסותיו .4.1.3

 .לפחות לשנה₪ מיליון  15ינן שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, ה

 , במתן שירותי שינוע(2112-2113) המכרזשקדמו ליום פרסום בשנתיים סיון מוכח יבעל נ .4.1.4

  .בפריסה ארצית

 .מרכז הפצת דואר ו2או חבילותבעל  .4.1.5

  בניהול מרכז הפצת דואר ו2או חבילות. 2112-2113בשנים בעל ניסיון  .4.1.6

)לא כולל מע"מ( לשנה ללקוח אחד ₪ מיליון  2 של לפחות בתחום השינועבעל היקף מכירות  .4.1.7

 .2112-2113לפחות, בכל אחת מהשנים 

כולל רמת הגולן,  –בפריסה ארצית  (בממוצע יומי) נקודות גיאוגרפיות ביום 211פוקד לפחות  .4.1.8

 יהודה ושומרון, ואילת.

 .כלי רכב 51)כולל באמצעות קבלני משנה(, לפחות  בעל ו2או מפעיל בפועל .4.1.9

רכבי ונהגי קבלני כולל )נהגים ההרכבים וכל בתעבורה שמפקח על קצין בטיחות  מעסיק .4.1.11

 .המשנה(

בבעלותו אישור על היותו "מפעל חיוני" כהגדרת מושג זה בחוק שירות עבודה בשעת חירום  .4.1.11

 .1967-תשכ"ז

 6בהתאם לאמור בסעיף ₪,  211,111מציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של ה .4.1.12

 להלן.

 , והשתתף בכנס הספקים.ממכבי, בידו קבלה המעידה על כך מסמכי המכרז את רכש  .4.1.13

 המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאיםעמידת  .2.4

 .הצעתו תפסל –

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור,  .4.3

פרק זמן קצוב היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך 

יקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה יש

 נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     
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 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .0

רון להגשת ההצעות. לאחר )תשעים( יום מהמועד האח 91כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,המציע יאשר .5.1

תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף 

)ששים( יום כל אחת, ובמקרה זה יהיה כל מציע רשאי להאריך את  61הצעותיהם לתקופות נוספות של עד 

ישלח על ידי מכבי ה כאמור תתוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקש

 .בכתב

שלח למכבי על ידי המציע בכתב, לידי יהודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, ת .5.2

מהרגע שבו  ימי עבודה /, רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתוך ענת מנדלהגב' 

 נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.

 על ידי המציע. כהצעה שבוטלהדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו בהע .5.3

לעיל, לא תהא  5.3 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2 ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .4.2

 לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 ערבות הגשה ..

פי -ח(, על"ש מאתיים אלף₪ ) 211,111להצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל של  .6.1

(, "הערבות"למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן מהותי )להלן:  'וכנספח הנוסח המצורף 

שת המציע כי הוצאה לבק ,ימים ממועד הדרישה. הערבות תציין במפורש)עשרה(  11אשר תשולם בתוך 

 . מכבי שירותי בריאותוהיא תהא על שם 

)ששים(  61צדדי את הערבות לתקופות נוספות בנות -בנוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד .6.2

 נוספתלעיל, ותהיה בתוקף לתקופה  5 סעיף פי -יום כל אחת, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על

 זו.

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

אחרים,  כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי לסעדים ה,חלק אוה כול

 את להשמיע הזדמנות למציע שנתנה לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי

 :מאלה אחד בו התקיים טענותיו, אם

 ;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 כזוכה שנבחר לאחר .6.3.4
 הזוכה. עםמכבי  ההתקשרות של ליצירת

 .תיפסל על הסף –הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור  .6.4

 

 אישור עריכת ביטוחים .7

"אישור עריכת ההתקשרות )להלן:  ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכםאישור עריכת  .7.1
על ידי חברת  מהאישור עריכת ביטוחים חתוטיוטא של  ,. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו(ביטוחים"

 ביטוח, בכפוף לזכייתו במכרז.

 לעיל. 3.2סעיף שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות  .7.2

, אישור עריכת ההתקשרות הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם .7.3
 חברת הביטוח. ביטוחים, חתום ומאושר על ידי
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 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .1

ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה  .8.1

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על

 –: מחיר אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים להלן .8.2

בחר ההצעה יים, ובאופן שת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרז31% -; ואיכות 71%

 המעניקה למכבי את מירב היתרונות.

 : ציון האיכות .8.3

 נספח ח'.ה, ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המיד

 :ציון המחיר .8.4

( ומחיר לק"מ אחד 98%) הצעת המציע לשירותי שינוע חודשי חלופה א'סכימת פי על ציון מחיר ייקבע 

(2%) . 

ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של המציע, מומחיותו,  .8.5

משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, מוניטין של היצרן ונסיון בארץ, על סמך 

וכן  ,ות עם המציעהנתונים שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמ

פי כל ממצא אחר שייאסף -לעל סמך בדיקת המלצות לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן ע

 להלן. 8.11 ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף

 לעיל. 4בסעיף יודגש כי הציון המשוקלל יינתן אך ורק לגבי הצעות  שעמדו בתנאים המוקדמים ש .8.6

הצעה של מציע שלא יעמוד בציון איכות מזערי ברכיבים הכלולים בסעיפי האיכות  תדחהועדת המכרזים  .8.7

דלעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו2או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר 

 יקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. ינבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן ש

כהגדרתו להלן, מכבי תהא רשאית  ,באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נסיון גרוע" .8.8

להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד שלמכבי לא היה 

 .11%-זו של המועמד המקורי לזכייה ביותר מ"נסיון גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מ

המילים "נסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו2או מחדלים אחרים  ,לצורכי סעיף זה

 של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.

ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו2או הבהרות נוספות, על פי שיקול דעתה  .8.9

 רך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.ובכל ד

ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות שימונה יהא רשאי,  .8.11

ועדת  המוצע על ידו. תלשירולמציע ו2או אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס 

אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים  ,המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה

 או לא מסר מידע כנדרש.

מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  מעלה או  .8.11

 כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.

רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  שהסכם  ועדת המכרזים תהא .8.12

י יד-למכל סיבה  שהיא, או יבוטל ע ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל,

 חודשים מיום תחילתו.)שלושה(  3מכבי בתוך 

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .9
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)שבעה( ימי  7למסמכי המכרז, בתוך  כנספח ב'הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף  .9.1
 עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

הזוכה מתחייב להמציא למכבי, לפחות יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת ביטוחים חתום 
 ומאושר ע"י חברת הביטוח.

כמופיע ההתקשרות , כי לא יתקבלו כל שינויים2הסתייגויות בנוסח הסכם ידוע ומוסכם על הזוכה
 .בנספח ב' למכרז

 מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. .9.2

במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית לביצוע  .9.3
 המצ"ב.פי הנוסח -התחייבויותיו על

הזוכה ייערך לתחילת מתן השרות כמוגדר במסמכי המכרז תוך שלושה חודשים מיום החתימה על  .9.4
 ההסכם.

 ערכות על פייכה למכבי אחת לחודש סטטוס הבמהלך תקופת ההיערכות למתן השרות יגיש הזו .9.5
 .למכרז /-נספח ב 

 

 ביטול המכרז .05

לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, כל עוד  .11.1

,  של דגימות מעבדה ודוארשירותי שינוע  לאספקת ידי מכבי והמציע2ים הזוכה2ים הסכם -לא ייחתם על

 (.נספח ב'והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות )

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

 .כאמור לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז -אך לא חייבת  -תהיה מכבי רשאית 

 כל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.אלקטרוני ל שלח בדואריהודעה על ביטול המכרז ת .11.3

רוכשי מסמכי המכרז כל מציעים במכרז ו2או למי החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמ .2..4

 תביעה ו2או דרישה ו2או טענה כלפי מכבי ו2או כלפי מי מטעמה.

 

 עיון במסמכי המכרז .00

, לאחר פרסום תוצאות המכרז, עיון של 1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם להוראות תקנה 

לשעה. יודגש, כי  ₪ 155, ייעשה תמורת תשלום בסך של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה

 סכום זה ייגבה החל מהשעה השנייה ואילך, לרבות צילומי מסמכים.

צוי זכויותיו במסגרת הליך המכרז. אין יעיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מ

 קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי. ללא  ן,או מקצת ןלפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כול

 

 בעלות על מסמכי המכרז ./0

נם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות ימסמכי המכרז ה

במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו2או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז 

 מהם לידי אחר.להעביר אותם ו2או העתק 

 

 סמכות שיפוט .03

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא אך  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

 . יפו -בתל אביב ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 



 

 נספח א'

 מפרט
 

  שלב הסכם ההתקשרותל הינן דרישות הכרחיותכל הדרישות במפרט 

 

 כללי .1

את כל השירותים נשוא מכרז זה לרבות שירותי  אשר תכלול( נספח ג'הצעה )להגיש המציע על  .1.1

 חבילות והפצתם., ההשינוע, שירותי מיון הדואר

המציע נדרש לספק את מלוא השרות בפריסה ארצית. השרות יבוצע על ידי המציע בעצמו ו2או  .1.2

באמצעות קבלני משנה, הכל בכפוף לאמור בתנאים המוקדמים. למען הסר ספק מכבי רואה 

במציע אחראי בלעדי למתן השירותים בהתאם לנדרש ולשביעות רצונה, גם אם הוא נעזר בקבלני 

 משנה. 

 השירות .2

 ישמשו ההגדרות המופיעות בפרק המנהלה.תיאור השירות הנדרש במכרז לשם  .2.1

 . יסופקו לזוכה ע"י מכבי.("החומרים" להלן)שקי הדואר והחבילות מנשאים, ההצידניות,  .2.2

הזוכה יישא באובדן  באחריות הזוכה למנוע אובדן ונזק לחומרים, בעת שאלו מצויים ברשותו.

 ונזק לחומרים  בהתאם לעלויות מכבי 

בהתאם לשעות ולמסלולים  -ה', ומיעוטו בימי ו' 2 ערבי חג -השירות ינתן ברובו בימים א' .2.3
 .1המפורטים בנספח א

, אלא במקרים )לא כולל חול המועד( בחגי ישראלבשבתות ולא תתבצע פעילות שינוע  ל,ככל

 ., וישולם תשלום בנפרדחריגים לגביהם ידווח לזוכה מראש ובכתב

למכרז זה,  0-א נספחבהתאם למפורט בקבועים, הכל  םיינתן במסלוליהשירות המסלולים:  .2.4

למכרז מתוארים היעדים, כתובותיהם, המסלולים  0-אפי הצורך. בנספח -עלובנסיעות מיוחדות 
 והזמנים שנקבעו לאיסוף לכל יעד בכל מסלול.

 :חלופות שתי כולל 0-א נספח .2.4.1

מתארת מצב קיים ורשימת מסלולים לגביהם נדרשת  –א'  חלופה .2.4.1.1

 הצעה כספית כמפורט בטופס ההצעה נספח ג'.

מתארת מצב עתידי, לבחירתה של מכבי, ובה רשימת  –ב'  חלופה .2.4.1.2

 –מסלולים לגביהם נדרשת הצעה כספית בטופס ההצעה נספח ג' 

 .לשיקלול שלא הצעה

 שינועיעדים הכוללים  ישנם, וסףבנ. דוארויעדים הכוללים שינוע דגימות  ישנם .2.4.2

 .1-. הכל כמפורט בנספח אבלבד דואר

 ,באחריות המציע לשלב את נקודות הדואר במסלולי הדגימות והדואר ע"פ הבנתו .2.4.3

 ובלבד שיעמוד בלוחות הזמנים והיעדים של מסלולי שינוע הדגימות והדואר. 
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אינם כוללים ערבי חג בהם הפעילות עשויה  1-אמסלולים המפורטים בנספח ה .2.4.4

  להצטמצם.

ולמעבדה ת ומרכז ותהמסלולים מסודרים באופן שהחומרים יעברו למעבד .2.4.5

נותן השירות יעביר את   זוכה. ההמרכזית הממוקמת ברחובות או לכל יעד אחר

יאסוף הזוכה  מהמעבדה המרכזית, ולשם בלבד.  על פי המוגדר במסלולהחומרים 

ום את הצידניות הריקות ושקי דואר, אותם יעביר למרכז ההפצה  ויפיצם בסוף כל י

 יום העבודה הבא.בבבוקר  11:11ליעדיהם עד לשעה 

בהתאם למספר נקודות ובמצטבר  ,1-5הצידניות המשונעות בכל נקודת איסוף נעה בין  כמות .2.5

 . 1-בנספח א האיסוף לאורך המסלול, כמפורט

. יודגש כי  1-בנספח א , לפי היעדים והזמנים הקבועיםללא דיחוי, ישירהאיסוף יבוצע  באופן  .2.6

ו2או ת ומרכז ותבאחריות הזוכה לאסוף מכל יעד במסלול את החומרים ולהביאם היישר  למעבד

  .0-בנספח א, הכל על פי לוח הזמנים שנקבע ו2או לבתי חולים המרכזית הלמעבד

השירות הנדרש ובמסלוליו )הפחתה או  במהלך תקופת הסכם ההתקשרות יתכנו שינויים בהיקף .2.7

במקרה של  פי צרכי מכבי ושיקול דעתה הבלעדי.-הכל על –הוספה של יעדים ו2או מסלולים( 

השינוייים יתומחרו  .תידרש התאמת גודל הרכב להיקף החומרים המשונעיםייתכן ושינוי, 

 כמוגדר בהסכם.

  תאור השירות .2.8

 ארצית, כמפורט להלן :מפרט זה נוגע לשירותי שינוע בפריסה 

 .שינוע דגימות למעבדות מרכזות ו2או למעבדה המרכזית ברחובות ו2או למעבדות חוץ 
  ,של דברי דואר פנים בין סניפי מכבי ומטות הנהלה.ומיון הפצה איסוף 

  תל אביב –מיון דברי דואר במטה מכבי 

 החומרים"( –ושקי הדואר )להלן החבילות מנשאים,  ,איסוף הצידניות"   

למעבדה סניפית2סניף2מרפאה2 מתקן של "הנהג"( להגיע  -נותן השרות מטעם הזוכה ) להלןעל  .2.9
מכבי2מתקן של רופא עצמאי המספק שירותים  למכבי2מתקן של גורם אשר מכבי נדרשת להעביר 

ולקבל לידיו את החומרים שימסרו לו ע"י נציג "היעד"(  –אליו או לקבל ממנו טובין כלשהו )להלן 
הנהג יצויד בכרטיס מגנטי אותו יצטרך להעביר בקורא כרטיסים מגנטי בכל יעד  מכבי.

על הנהג לוודא קליטה   .)או באמצעי זיהוי אחר על פי קביעת מכבי( במסלולים השונים
, באופן מסודר רכבלתא הממוזג בהחומרים כל על הנהג להכניס את של צידניות ביעד.  ממוחשבת

ולנסוע ישירות ליעד2תחנה הבאה  למערכת מעקב שינוע ממוחשבת להזין את זהות החומרים
 במסלול.

למעבדה מרכזת ו2או למעבדה בתום האיסוף מכל היעדים2תחנות שבמסלול, יגיע הנהג  .2.9.1.1

שם יפרוק את החומרים וימסור את  ,המרכזית, או לכל יעד אחר המוגדר במסלול

טעם מכבי )יתכן כי החומרים לאחראי מטעם מכבי, למקומות שיורה לו האחראי מ

בכל  המרכזית(. המסירת החומרים תעשה ביותר ממקום אחד ובקומות שונות במעבד

יעביר את מקום שבו ימסור הנהג צידניות ויש בו מערכת ממוחשבת לתעוד השינוע, הוא 

 .)או באמצעי זיהוי אחר על פי קביעת מכבי( יםהכרטיס המגנטי בקורא הכרטיס

 

 וחשב של הצידניות במעבדה המבצעת. על הנהג לוודא שחרור ממ

קריאת הכרטיס המגנטי בכל יעד איסוף תשמש לבקרת ביצוע מסלולי השינוע  וככלי 

 . להתחשבנות עם המציע הזוכה

בכוונת מכבי לפתח ממשק מחשובי בין מכבי למעבדות חוץ. עם השקתו של ממשק זה, 

  לקיחה2מסירת הצידניות.על הנהג יהיה להעביר כרטיס מגנטי ביעד, שיהווה תיעוד ל

המרכזית את שקי הדואר  הובאחריותו, בסוף כל יום, לאסוף מהמעבד זוכהעל ה
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, המרכזית במהלך היום מהיעדים השונים וכן צידניות ריקות תוהחבילות שהגיעו למעבד

העומד ההפצה המיון ולמרכז  ם, ולהעביר"ציוד נלווה"( -קרחומים וסטטיבים )להלן

ומכבי תאשר לזוכה להעביר את הצידניות הריקות שלא דרך מרכז  היה .זוכהה לרשות

 ההפצה, הוא יוכל לעשות כן.

חל איסור מוחלט לפתוח צידניות או כל אריזה אחרת המכילה דגימות מעבדה מכל  .2.9.1.2

סיבה שהיא. אין לאחד תוכן של צידניות או אריזות אחרות, אין להעביר או לפרוק 

המכילות דגימות מעבדה בכל יעד אחר מלבד היעד שהוגדר צידניות או אריזות אחרות 

 .1-במסלול ומפורט בנספח א

על הנהג חלה חובה לוודא כי הצידניות אשר נלקחות על ידו מהמעבדה המרכזית אינן  .2.9.1.3

מכילות דגימות מעבדה. היה ונתגלה כי מכל סיבה שהיא נותרו דגימות מעבדה באחת 

להובילן מידית דווח לגורם הרלבנטי במכבי להצידניות שברכב, חלה חובה על הנהג 

 למעבדה המרכזית בתאום עם נציג מכבי במעבדה המרכזית. 

 המדבקות הסרת. הצידניות על המודבקות הברקוד מדבקות את לחדש יש לעת מעת .2.9.1.4

 .מכבי לדרישת בהתאם, הספק ידי על תתבצע החדשות והדבקת  הישנות

 ת על תעודת משלוח. על הנהג חלה חובה להחתים את מקבל החבילו .2.9.1.5

  מיון דברי הדואר על ידי  הזוכה  .2.9.2

הזוכה או  מי על ידי  ימוינו במרכז הפצה והחבילות שיאספו מהסניפים  דברי הדואר

ייעשה בסניפי מכבי על ידי עובדי מכבי  והחבילות  של דברי הדוארהמיון הראשוני מטעמו. 

 בהתאם למפורט:   זוכהל ויימסרוהם 

שק2שקיק מוטבע שם כל על  .מסניפי מכבי עם דברי דואר וחבילותגדול בצבע כחול שק 

  הסניף2מחוז הרלוונטי.

  שקיקים: שלושה כל שק כחול יכיל

 מכבי" בת"א; טה"לממסניפי מכבי עם דברי דואר וחבילות המיועדים בצבע צהוב שקיק 

2 מנהלות " לסניפי מכבי"מסניפי מכבי עם דברי דואר וחבילות המיועדים בצבע אדום שקיק 

 ;מחוז

מסניפי מכבי עם דברי דואר וחבילות המיועדים שקיק בצבע אפור עם דברי דואר "מעוף" 

 ."לסניפי מכבי"

 דהיאספו מהמעב  ע"י הזוכה למעבדה המרכזית ובסופו של כל יום ישונעו שקי הדואר .2.9.2.1

יפוזרו ימוינו ו , משם וכהשל הז ויועברו למיון במרכז ההפצהמגה לאב, –המרכזית 

 .ליעדיהם

  הדואר המיועד למטה מכבי יוכנס לשק הירוק שישונע למיון במטה מכבי .

שלא נכנסים לשקים יועברו למרכז המיון ע"י  דברי דואר וחבילות  לשאר היעדים

הזוכה וישונעו ליעדם. באחריות נציג הסניף להכין תעודת משלוח ולהחתים את נציג 

 .בשנה( חבילות 18,111 -כ הכמות של חבילות הינו  אומדן)  רת החבילותמסיהזוכה על 

 .לים שונים כפי שמוגדר בסעיף הנ"לשקי דואר בגד 851 -כ -אומדן שקי הדואר

ך ביצוע שעות2יום לצור 3ה' למשך -הזוכה יציב במטה מכבי עובד מטעמו בימים א' .2.9.2.2

 :עבודות מיון דואר כמפורט

 מיון וחלוקת דואר מהמחוזות .2.9.2.2.1
 מיון וחלוקת דואר ישראל .2.9.2.2.2
 מיון שקילה ורישום של דואר ישראל יוצא .2.9.2.2.3
 שקילה ורישום של דואר רשום יוצא .2.9.2.2.4
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, הכנת טופס הצהרה לדואר יוצא ומסירת שק הדואר בסניף הדואר בבית התעשיינים .2.9.2.2.5
 הנמצא ברחוב המרד תל אביב

 .13.11 -ל 11.11 בין השעות .ליום שעות 3 –משך הזמן שנדרש לכלל העבודות כ 

 והצידניות הריקותהממוינים, החבילות הפצת שקי הדואר  .2.9.3

ליעדים השונים,  הזוכהממרכז ההפצה של  זוכהיפזר ה את שקי הדואר שמוינו .2.9.3.1
 בבוקר.  11:11עד למחרת בשעה 

 הפיזור כאמור לעיל יערך ביום הפעילות שלאחר יום האיסוף, במקביל לאיסוף .2.9.3.2
 . החומרים מחדש ומסירת

לפזר לכל יעד שק + שקיקי דואר ריקים, בכל פעם שנאסף שק  חובה על הזוכה .2.9.3.3
 דואר ריק2מלא מהיעד.

במידה שהספק שולח חבילות דואר שלא נכנסות לשק הדואר  -ביעדים שאינם סניפי מכבי  .2.9.4

 . על תעודת משלוח של הספקמקבל היחתום נציג 

 .1-בנספח א, כמפורט )מצומצם בלבד( חג , כולל יום ו' וערביהשבועהשירות יינתן בכל ימות  .2.11

  הזוכה יעמיד לרשות מכבי נהג כונן לביצוע שרות, באם יידרש, בשבתות ובחגים.

האדם והציוד, ובמדדי הניהול, האיכות, טיב -השירות כולל דרישה לעמידה במאפייני כוח .2.11

 הכל כמפורט להלן. –השירות ולוח הזמנים שהגדירה מכבי 

שאינו קשור למכבי, כל עוד ברכב מצויים חומרים הקשורים הזוכה אינו רשאי להעביר כל חומר  .2.12

למכבי כמוגדר במכרז זה, למעט צידניות ריקות. כאשר הרכב אינו מכיל חומרים הקשורים 

למכבי כאמור לעיל, יהיה רשאי הזוכה להוביל ברכבים, דברי דואר ו2או חומר שאינו קשור 

באופן כלשהו בשרות הניתן למכבי. במהלך  למכבי, ובתנאי שיהיה חוקי על פי כל דין ולא יפגע

  ביצוע איסוף2פיזור לא יושארו כלי הרכב על תכולתם ללא השגחה 2 ללא נעילה.

 ציוד כוח אדם ומבנה .3

 – כלי רכב .3.1

עבור  וכדומהבינוני כדוגמת ברלינגו, רומסטר, טרנזיט הרכב הינו רכב מסחרי קטן או  .3.1.1
נדרש רכב מסחרי גדול כדוגמת פיאט ( 5-11)מסלולים מספר מרבית המסלולים. עבור 

 .הרכביםייתכנו שינויים במסלולים שיידרשו שינוי תמהיל  .וכדומהדוקאטו או רנו מאסטר 
 בדיקות שינוע לצורך, )ע"פ המוגדר במסלולים( 2מקפיאמקרר יותקן רכבים במספר .3.1.2

 .מכבי"י ע יסופק2מקפיא המקרר2הקפאה. בקירור
, לרבות חזות מוזגים ותקינים בעלי ארבע גלגליםמלשם מתן השירות נדרשים כלי רכב  .3.1.3

ונקיה, גלגל רזרבי תקין, ציוד הרמה )ג'ק( תקין, ובתא הנהג ישמר כל העת  חיצונית מסודרת
 וערכה לנטרול שפכים, כמתחייב על פי דין. מטף כיבוי תקין, במצב שמיש

המטען תנעל  חלונות תא המטען יהיו מוגפים כך שימנעו אפשרות פתיחה מבחוץ ודלת תא .3.1.4
 במשך כל זמן ביצוע השירות.

 תא המטען יהיה אטום לחדירת מי גשם ונתזי שלוליות.
החומרים יונחו בתא המטען או במקום אחר ברכב במצב שיצמצם למינימום את הטלטולים  .3.1.5

 והתנודות של החומרים. 
 בתא המטען ימצאו אמצעים אשר יאפשרו ריתוק של הצידניות 2 מנשאי הדגימות באופן

 מאוזן, וללא יכולת תנועה.
 בנוסף, תתקיים הפרדה מלאה בין הצידניות 2 מנשאי הדגימות לכל מטען אחר המובל ברכב.

  חומרים דליקים ו2או חומרים מאכלים למיניהם. לא יהיו בכלי הרכב בעת ביצוע השירותים, .3.1.6
במתן אין להוביל כל נוסע בעת ביצוע השירותים, אלא אם הוא מועסק מטעם הזוכה  .3.1.7

 השירותים.
 שנים. 4לא יעלה על  יםגיל הרכב – ממודל חדישכלי הרכב יהיו  .3.1.8
 כלי הרכב יהיו סגורים בעלי מערכת מיזוג אוויר תקינה. .3.1.9
 להפעלתם בהתאם לדרישות המכרז. בחוק שיונות הנדרשיםילכלי הרכב יהיו כל הר .3.1.11
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 כלי הרכב יענו על דרישות רשות הרישוי ודרישות כל דין. .3.1.11
 או לוחית זיהוי ישראלית )"צהובה"( בלבד.כלי הרכב יש .3.1.12
 כלי הרכב, הנוסעים בהם והציוד המובל בהם יהיו מבוטחים כדין. .3.1.13
 מכבי לא תישא בעלויות מיגון כלי רכב במידה ויהא צורך בכך. .3.1.14
הגיאוגרפי  באזורהזוכה יהיה בעל יכולת לגבות מיידית רכב בעת תקלה בכל מקום הנמצא  .3.1.15

 יפגע במתן השירות ובלוח הזמנים שנקבע.  של המסלולים , כך שהדבר לא
 בעל מערכת קשר סלולרי ו2או אלחוטי המותקנת בכל אחד מכלי הרכב המופעלים על ידו .3.1.16

 והמאפשרת קשר שוטף עם הנהגים. 
 המספקת מידע על מיקום הרכב, בכל רגע נתון. –מערכת איתור מיקום בכלי הרכב  .3.1.17

 םלרכבי הכניסה אסורה בהםחניונים  הםלמכבי עשויים להיות ממוקמים במבנים  יעדי .3.1.18
 .המונעים על גז. על המציע להיערך בהתאם

 

 - כוח אדם .3.2

להפעיל נהגים קבועים במתן השרות. אם מסיבה כלשהי נבצר מנהג קבוע לספק  הזוכה על .3.2.1
, על הזוכה לעדכן את המעבדות הסניפיות הרלבנטיות מבעוד מועד אודות הנהג השרות

 המחליף ופרטיו.

)עשרים ואחת( שנים  21שמלאו להם , דוברי עברית, תושבי הארץנדרשים להיות  הנהגים .3.2.2
 לפחות.

פי תקנות משרד -תקפים ומתאימים לעבודה על רשיונות נהיגההנהגים נדרשים להיות בעלי  .3.2.3
  , ובעלי ותק של שנתיים לפחות בנהיגה.הרישוי

ובעלי יכולת פיסית  הנהגים נותני השירות נדרשים להיות מיומנים, במצב בריאות תקין .3.2.4
 גבי כלי הרכב. -להעמסת ציוד על

  .רישום פלילי או עבר פסיכיאטרי הנהגים ללא .3.2.5

על הנהגים לנהוג באדיבות ובאחריות, להופיע בהופעה מסודרת )לרבות גילוח( ובלבוש  .3.2.6
 הולם, ולשמור על הציוד והרכוש השייך למכבי.    

 .דה, פרט לאזורים שהוגדרו מראשחל איסור מפורש על תנועה של נהגים בשטחי המעב .3.2.7

יכולת לגבות נהגים בעת היעדרותם מסיבה כלשהי, כך שהדבר לא יפגע במתן ההיה תזוכה ל .3.2.8
 בשירות.

שיועסקו, יוכשרו לתפקידם על כל היבטיו ויתודרכו באופן שוטף לעבודה בטוחה כל הנהגים  .3.2.9
 להסכם(.  0-נספח בת בעבודת שינוע דגימות ביולוגיות )ע"פ כללי בטיחו כנדרש

הנהגים ישאו על גופם מכשיר קשר ו2או טלפון סלולרי ויהיו זמינים בכל שעות מתן  .3.2.11
 השירותים כמתואר במפרט.

 למכבי שמורה הזכות לדרוש את החלפתו של כל נהג מכל סיבה שהיא ובאופן מידי. .3.2.11

 נהג כרטיס מגנטי, בכפוף למסירת פרטי זיהוי.כל מכבי תפיק ל .3.2.12

 דברי דוארמבנה לאחסון ומיון  .3.3

חייב לאחסן ולשמור את שקי הדואר ודברי הדואר במקום אחסון הממלא אחר כל  הזוכה

 הדרישות וההוראות הבאות:

 מבנה –מקום האחסון  3.3.0

ואשר נבנה על פי החוק  צריך להיות מבנה סגור  מ"ר 31 לפחותבשטח של  המקום .3.3.1.1
 דרש.והשימוש בו עומד בתנאי העסק ובכלל זה רישיון עסק ככל שנ

ס"מ, או יהיו עשויים מיציקת  15קירות המבנה יהיו מבלוקים בעובי מינימאלי של  .3.3.1.2
 ס"מ. 15של  בטון בעובי מינימלי

  גג המבנה יהיה עשוי מיציקת בטון וללא פתחים. .3.3.1.3

 

  :חלונות .3.3.2
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רצוי שבמקום האחסון יהיה מספר מינימאלי של חלונות. כל אחד מהחלונות ימלא אחר 
 הדרישות הבאות:

: בצידו הפנימי של החלון יהיו מותקנים חלונות זכוכית. עובי לוח חלונות זכוכית .3.3.2.1
 מ"מ. 3הזכוכית יהיה לפחות 

 בתוך חלל החלון יהיו סורגי מתכת מרותכים. .3.3.2.2

 : דלתות .3.3.3

דלתות גישה. כל הדלתות יהיו עשויות מתכת או פלדה.  2יהיו לפחות האחסון במקום  .3.3.3.1
מ"מ,  3דופן כפולה של מתכת בעובי של  אם הדלת עשויה ממתכת, עליה להיות עם

 לפחות, כל דופן.

 )ולא חיצוניים(. פנימיים יהיוצירי הדלתות  4.3.3.2
דלת הכניסה תהיה נעולה על ידי מנעול רב בריח, חוסן, או סגר בריח במנעול שווה ערך  4.3.3.3

בריח, או לזה )בתוך דלת עם מנגנון של המנעול( או נעילה על ידי מנעול קונכייה רב 
 מנעול שווה ערך לזה.

 :אמצעי מיגון נוספים –מקום האחסון  .3.3.4

ערכת אלקטרונית לגילוי פריצה: מערכת זו תהיה בעלת תו תקן ישראלי מחוברת מ .3.3.4.1
 ל"מוקד" המאושר על ידי המשטרה. 

תקנית ומאושרת על ידי הרשויות, ומחוברת למוקד  עשןוגילוי  אש וכיבוי מערכת גילוי .3.3.4.2
 .ולמכבי אש

באזור אחסון ומיון הדואר יהיו אמצעי מידור, בקרת כניסה למורשים בלבד, ומערכת  .3.3.4.3
 אזעקה בהתאם לדרישות ואישור מכבי.

 על המערכת ועל מרכיביה והתקנתה לעמוד בתקן ישראלי. .3.3.4.4

 גנרטור לגיבוי בעת הפסקת חשמל . .3.3.4.5

ר כדי לגרוע על פי האמור בהסכם וכן אין באמו זוכהאין באמור לעיל כדי לסייג מאחריות ה .3.4

 מזכויות המזמין על פי ההסכם.     

 

 פיקוח ובקרה  .4

דקות מרגע קבלת מידע על  11 -באחריות הזוכה לדווח לנציג מכבי באופן מיידי ולא יאוחר מ .4.1

 חוסר2אובדן ציידנית2דגימות.  

יבוצע פיקוח מרכזי על כל הנהגים והרכבים בו  מרכז פיקוח ארציבאחריות הזוכה להקים  .4.2
 בכל המסלולים, מכל היעדים, ובכל שעות היום. המבצעים איסוף, 

 .ו2או קשר סלולרי תמערכת קשר אלחוטיהפיקוח יתבצע באמצעות 

הזוכה יידרש להתקין בכל רכב מערכת שתספק מידע על מיקום הרכב בכל זמן נתון לצורך קבלת  .4.3

 החלטות לפתרון בעיות.

 באחריות הזוכה )ועל חשבונו( לספק מערכת מחשב  לניטור ובקרה של תנועת ומיקום הצידניות.  .4.4

המערכת תנטר איסוף ו2או מסירה של צידנית מהמעבדה הסניפית2מרפאת רופא או כל  .4.4.1
נקודת איסוף אחרת, כניסה ו2או יציאה מרכב הנהג, איסוף ו2או מסירה למעבדה2אתר שבו 

די עובד מכבי ו2או עובד מוסמך אחר. המערכת תתריע בזמן אמת נאספת2נמסרת הצידנית לי
אי מסירת צידנית ביעד הסופי. איחור משמעו חריגה מלוח  2 על איחור ו2או מחסור בצידנית

 .'נספח א –הזמנים המוגדר במסלולי השינוע 
מכבי תהא רשאית לדרוש דוחות תקופתיים של זמני איסוף ומסירה, חריגות בלוח זמנים  .4.4.2

  טיסטיקות .וסט
לקבל דוחות  למכביגישה אינטרנטית להזמנת השירותים ויאפשר  למכביהספק יעמיד  .4.4.3

 .בקשה ממערכת זו ללא כל תוספת תמורה
 חודשים מיום ההודעה על הזכיה. 3הזוכה יידרש להציג מערכת פעילה ובשימוש שוטף בתוך  .4.4.4
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כי בזמן נפילת רכיב  משמעות הדבר היא .המערכת המוצעת צריכה להיתמך במנגנון שרידות .4.4.5
מהמערכת או המערכת כולה, תועלה בצורה מידית חלופה, אשר תמשיך את פעילויות 

פעילויות אחרונות שבוצעו ישוחזרו   יש לשאוף לכך שאיבוד מידע יהיה אפסי. המערכת.
גיבוי המערכת ומאגר המידע  .אמצעי גיבוי לכל מרכיביה  באופן אוטומטי. למערכת יהיו

 נה ייעודית לגיבויים.יתבצע בתוכ
המערכת תתעד כל גישה של משתמש או מנהל מערכת. התיעוד יכיל לפחות את שם הגורם  .4.4.6

הניגש, מיקום הגישה, זמן הגישה ומהות הפעולה. מכבי תהיה רשאית לדרוש דוחות גישה 
 למערכת.

הספק יגדיר גורמים מורשים לפעול במערכת. הספק יוודא כי תמנענה גישה או פעילות  .4.4.7
מערכת על ידי גורמים לא מורשים, לרבות שינויי מידע של המזמין. הספק יתעד כל נסיון ב

 לבצע גישה ופעילות לא מורשית במערכת. הספק יציג כיצד הוא מממש את הדרישות הללו.
הספק יממש בקרות באמצעים מקובלים בגישה אינטרנטית למערכת, למניעת פגיעה  .4.4.8

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

 מדדי ניהול ואיכות .5

 ה יתרון.וולזוכה יה  911122111ISOתו תקן לאיכות כדוגמת הסמכת  .5.1

הזוכה יספק את השירות במקצועיות ובהתאם להוראות המכרז על כל נספחיו, והנחיות מכבי כפי  .5.2
 שינתנו לו מעת לעת.

במקרים של אי התאמה או נהג2ים ו2או  כלי רכב   קבלני משנה ו2או מכבי רשאית לדרוש החלפת .5.3
להסכם  9.4 עמידה בדרישות המקצועיות ובדרישות איכות השירות, כמפורט בסעיף-אי

 '.בנספח ההתקשרות, 

 נהלי בטיחות .6

ימים ממועד החתימה על ההסכם, לאישורה של מכבי, נוהל הדרכת נהגים נותני  14הזוכה יגיש תוך 
כגון: תאונת דרכים, השירות מטעמו לפתרון תקלות שונות העלולות לקרות במסגרת מתן השירות 

במהלך ביצוע  ללהיתקפתיחת צידנית, שבירת צידנית או כל תקלה ו2או אירוע אחר בו עלול הנהג 

"נוהל  – המכרז למסמכי 1-נספח במשרד הבריאות המצורף כייגזר מנוהל  . נוהל הבטיחותהשירות
 sf-51-001-5בטיחות לשינוע חומרים ביולוגיים זיהומיים ודגימות לאבחנה רפואית מעבדתית מספר 

 . בטיחות חומר ביולוגי"

לאלתר בהתאם להנחיות מכבי וכפי שישתנו מעת לעת. הזוכה יתקן את הנוהל הקיים אצלו  .6.1
. אכיפת הנוהל תהיה 1-נספח ב על ידי הזוכה בהתאם לנוהלנותני השירות יתודרכו  הנהגים

 באחריות הזוכה אשר יוודא כי הוא עומד בכל דרישות הבטיחות לפי כל דין.
 כל תאונה או אירוע בו יפגע הציוד תדווח מיידית לנציג מכבי. .6.2
 הנסיעה של כל כלי הרכב.ח אדם מיומן אשר יעקוב אחר מהלך והזוכה יחזיק במערכת כ .6.3
או כל אירוע חריג אחר, יזעיק המוקד למקום עיכוב  ,עם קבלת הודעה במוקד על תקלה, תאונה .6.4

 , ובהתאם להנחיית מכבי.הכל לפי הצורך האירוע משטרה
הזוכה יעמוד בזמנים קבועים שנקבעו ותוכננו מראש, לשם פתרון תקלות ואירועים חריגים   .6.5

 שונים. 
. סגירת הצידניות חייבת להיות רך הנהגים לגבי אופן התחזוקה של הצידניותהזוכה ידאג לתד .6.6

כל נהג טובה, לשם מניעת דליפה או שפך כמו כן חל איסור על פתיחת שקי הדואר והצידניות. 
 יתודרך בהתאם "לנוהל" בקרות אירוע חריג.

ו"רענון" לגבי נהלי תדריך יעברו הנהגים ידאג הזוכה כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אחת  לשנה  .6.7
, 1954-, בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"דהבטיחות, הטיפול בציוד ואחזקתו

. תכנית 1999-"תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(", התשנ"ט
ההדרכה תכלול ידע טיפול במצבי חירום, כגון תאונות ושפכים המלווים בחשיפה למקורות 

 הום. נוהלי דיווח וכל הדרכה תלווה בתיעוד מתאים.זי
  הזוכה ידווח למכבי בכתב על כל תדריך שיועבר לנהגים נותני השירות. .6.8

הדרכת נהגים לקראת תחילת מתן השירות תתקיים ע"י מכבי ובמתקני מכבי. מכבי רשאית 
  לזמן מעת לעת ועל פי צורך את הנהגים להדרכות שוטפות.

  



 
16 

 זמניםעמידה בלוחות  .7

  .0-בנספח א השירות יינתן בימים שהוגדרו, ובצמוד ללוח הזמנים הנדרש כמפורט

 שמירה על הציוד ואחריות לגביו .8

הן על הציוד שנמצא במתקני מכבי, והן על זה שנמסר לרשותו לצורך  -הזוכה ישמור על הציוד של מכבי 

 ביצוע השירות.

 :נסיעות מיוחדות .9

)שינוע דגימות באופן חד פעמי כה שירות של "נסיעה מיוחדת" מכבי תהא רשאית להזמין מן הזו .9.1

לשירות הרגיל של המסלולים הקבועים )להלן:  בנוסף(, וזאת שלא במסגרת מסלול קבוע

 (."השירות המיוחד"

לק"מ כנגזר פי דרישה ממכבי, בתעריף -הזוכה מתחייב לספק למכבי את השירות המיוחד, על .9.2
  מהצעת הזוכה.

 לשעת חירום משק -מפעל חיוני .05

מערכות השינוע יפעלו גם במצב חירום. לעניין זה מובהר כי מכבי משתייכת למשק לשעת חירום  .11.1

 והמציע יידרש לספק את השירותים גם בשעת חירום.

"מפעל חיוני", לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, -על הזוכה להיות מוכר על ידי הרשויות כ .11.2

 , משך כל תקופת ההסכם. 1967-התשכ"ז

  :לתחילת מתן שירותתוכנית היערכות  .11

 1-ד, נספח ציתלביצוע השירותים בפריסה ארהערכות יגיש עם מסמכי המכרז תכנית  המציע .11.1
 למסמכי המכרז.

מתחייב המציע לקיים, זאת על מנת  םאותולוחות הזמנים התכנית תכלול פירוט הפעולות 

 לאפשר מתן שירות בהתאם למפורט במסמכי המכרז. 

 .1-דבנספח  בהיבטים המפורטים תיבחןהתכנית 

 החתימה על ההסכם.חודשים מיום  3בתוך  –מועד תחילת השירות  .11.2

, "מערכת מעקב שינוע ממוחשבת", יציג הזוכה וטרם תחילת השרות בפועלבמהלך תקופה זו,  .11.3

 פעילה ובשימוש, לרבות כל הציוד הנדרש להפעלת המערכת בנקודות הקצה.

 הנחיית מכבי. על פיעם נותן השירות היוצא ו2או  ללא תשלוםמובהר כי על הזוכה לבצע חפיפה  .11.4
  שבוע ימים. –משך החפיפה 

 החפיפה תכלול ביצוע בפועל של כל המסלולים ע"י הנהגים המיועדים לבצע את השינוע, ע"פ

ב אחר לוח זמנים תכנית ההיערכות לרבות תיעוד הגעה בנקודות הקצה, עמידה בלוח זמנים, מעק

 וכיוב'.

לחפיפה יתלווה  באחריות הזוכה לדווח על השלמת הביצוע בהתאם ללוחות הזמנים ובהצלחה.

  נציג מכבי, בהתאם להחלטת מכבי.

מיום החתימה על ההסכם, יציג הזוכה סטטוס  והחל 2-נספח בבהתאם למועדים המוגדרים ב .11.5

 השינוע.ך להתארגנות למתן שירותי עמידה באבני דרעדכני ל

 סיום תקופת ההתארגנות  ./0

בתום תקופת ההתארגנות כתנאי לתחילת העבודה, מכבי תבדוק את עמידת הזוכה בכל הדרישות ההכרחיות במפרט 

 .2-נספח בובהתאם למוגדר ב

 ., ומכבי תהא רשאית לעבור למועמד הבא לזכיה במכרזיבוטל ההסכם –באם לא יעמוד בדרישות ההכרחיות 
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 נספח ב'

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

 

 ב י ן

 

  
 בריאות מכבי שירותי 
 (79//01995)מס' מזהה  7299//אגודה עותמנית מס'  
 אביב-לתהיכל הסיטי, , 27מרח' המרד  
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :קרא להלןיאשר ת 

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 __________________________ בע"מ 

 ח.פ. ___________________________ 

 מרח' ________________________________ 

 "הזוכה"אשר ייקרא להלן:  
 ;שנימצד 

 

 

של דגימות מעבדה שירותי שינוע לאספקת  11522114 שמספרו  רגיל פומביומכבי פרסמה מכרז   הואיל
להסכם זה, ואשר  כנספח א'(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף "המכרז")להלן:  ודואר

 מהווה חלק בלתי נפרד הימנו;
 

ואשר  ,למכרז כנספח ג'(, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" והזוכה הגיש הצעה למכרז )להלן: והואיל
לתנאים  הסכים לספק את השירותים בהתאם, ובכך מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 ;המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיו
 

 וועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז; והואיל
 

 
 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך הוצהר,

 
 

 כללי .0

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

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

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

 הסכם זה, על נספחיו. - "ההסכם"

 .מכרזל נספח ג' -הסופית של הזוכה שהוכרזה כזוכה  תוהצע - "ההצעה"
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של דגימות למעבדה ולמרפאות חוץ, דואר פנימי שירותי שינוע  אספקה   - "השירות"
הכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט ובהסכם זה על  בין סניפים

 נספחיו.

נספח  –הצעתו הסופית הזוכה בידי -עלכפי שצוין ) לחודש מחיר בש"חה  - "מחיר נגזר לק"מ"
הערכת ק"מ ממוצע לבחלוקה  כפי שיעודכן מעת לעת(, ובחלופה א' -ג' 

 .לעת( עודכן מעתתוכפי שהנ"ל בנספח )המצוינת  לחודש

 אנשי קשר ./

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור  _________________בזה את מכבי ממנה  .2.1
 לביצוע הסכם זה.

 _______ להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה._______הזוכה ממנה בזה את ___ .2.2

זמין לכל פניה מצד מכבי  , יהיהלשירותהנוגעת  נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה .2.3
 י מכבי.יד-לידרש לכך עי(, אם וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל

 

 לעניין מתן השירותהתחייבויות והצהרות הזוכה  .3

מתחייב לספק למכבי במשך כל תקופת ההסכם את השירותים באופן סדיר ושוטף,  הזוכה .3.1
כקבוע בהסכם זה, לרבות המפרט המצורף כנספח א' וקובץ אקסל פירוט מסלולים המצורף 

 .1-כנספח א

 בכל תחומי מדינת ישראל , לרבות שטחי יו"ש ורמת הגולן. הזוכההשירות ינתן ע"י  .3.2

לוחות הזמנים לביצוע השירותים ומשך הזמן המקסימלי לביצוע כל סבב, הינם קשיחים  .3.3
ונובעים מזמני  התגובה להם מחויבת מכבי לצורך מתן שירות מיטבי למבוטחיה, ממשך החיים 

בכל מקרה לא תתאפשר כל חריגה מלוחות של כל דגימה ומשעות הפעילות של כל יעד. משכך , 
 הזמנים כאמור לעיל.

בגין ₪ ,  1111בסך פיצוי מוסכם מראש וקבוע, , הוא ישלם הזוכהמאחריותו של  המעיטמבלי ל
כל מקרה של אי עמידה בלוחות זמניםו2או אי עמידה בביצוע "מסלול" או חלק ממנו, למעט 

  מקרים של כח עליון או עיכוב ע"י גורם מכבי.

על כל אי העברת כרטיס מגנטי או אי קליטה  ש"ח 511, רשאית מכבי לדרוש פיצוי בסך בנוסף
 חבילה. ה שלאי מסיר וכן ממוחשבת של הצידנית

 ממכבי. לזוכההמגיעה יקוזז מהתמורה סכום הפיצוי 

 לפי הסכם זה על כל נספחיו. הזוכהאין בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות  .3.4

מצהיר כי ברשותו כל הרשיונות וההיתרים הנדרשים ע"פ כל דין לקיים התחייבויותיו  הזוכה .3.5
 רשיון מובילמצהיר כי יש ברשותו  הזוכהבהתאם להסכם זה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, 

והוא מתחייב  2111-תקף להובלה כללית בשכר )סוג ו'( לפי תקנות שירותי ההובלה, תשס"א
 ורים בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם.להמשיך ולהחזיק את האיש

 4-רכבים מסחריים בני פחות מ 51הזוכה מצהיר ומתחייב כי מערך ההובלה שלו כולל לפחות  .3.6
שנים על הכביש וכי שירותי הובלת הדגימות והדואר יבוצעו אך ורק באמצעות רכבים 

רתו בחוק כהגד –סחרי" לעיניין זה משנים על הכביש. " רכב  4 -מסחריים שגילם פחות מ
לרבות רכבים של קבלני משנה עימם  -. "מערך הובלה" לעיניין זה1997שירותי הובלה, תשנ"ז 
 קשור המציע בהסכם.

הנהגים יוחתמו על ידי הזוכה  על טופס שבו הנם מצהירים כי קיבלו הדרכה מסודרת כל  .3.7
ת כפי לפעילותם בקשר לעבודה ולבטיחות בטרם תחילת עבודתם, וכן מדי שנה או מעת לע

 שידרש על ידי מכבי.

הזוכה מתחייב כי במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן השירותים על פי הסכם זה, הוא ידאג  .3.8
ותים במועדם ולפי התנאים השירותים כך שבכל מקרה יינתנו השירלרכב חליפי לשם מתן 

 שבהסכם.

נהגים בפריסה הזוכה  מצהיר כי הוא מעסיק במישרין ו2או באמצעות קבלני משנה , מערך  .3.9
 ארצית, אשר מאפשר לו לעמוד בכל ההתחייבויות נשוא הסכם זה.

  .לקבלן המשנה לא יתאפשר להעסיק קבלן משנה משל עצמו .3.11
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הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות,  .3.11
 בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

 :כלהלן המשנה וקבלני הנהגים כלל על ובקרה לפיקוח מתחייב הזוכה .3.12

 כמוגדר במפרט. –והכשרה  הדרכה .3.12.1

 עמידה בלוחות זמנים   .3.12.2

 עבודה נהלי בדבר מסודרת הדרכההעובדים על גבי הצהרה הנוגעת  החתמת .3.12.3
 .ובטיחות

 :תקופת התארגנות .3.13

, חתימת ההסכםשתחילתה במועד  שלושה חודשיםתקופה של  - תקופת התארגנות .3.13.1
המפורטות הדרישות רשימת הנדרש ממנו בשבמהלכה נדרש הזוכה במכרז לגבש את 

 למסמכי המכרז, אשר כולן צריכות לעמוד בדרישות המפרט.  2-נספח בב

 בו. התומכים, בצירוף כל המסמכים דו"ח חתוםימציא הזוכה  כל אבן דרך,בתום  .3.13.2

 עמידת הזוכהדא בתום תקופת ההתארגנות מכבי תבצע בדיקה ותוו – בחינת מכבי .3.13.3
 .דרישות המפרטכל ב

ידי הזוכה, כי ידוע לו שלאור היותה קופת חולים המספקת שירותי בריאות -מובהר ומוצהר על .3.14
לקהילה, הרי שבזמן חירום מכבי תחשב "מפעל חיוני", כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת 

ם בזמן חירום חרום, ולפיכך הוא מתחייב להמשיך ולספק את השירותים נשוא הסכם זה ג
כאמור, למעט ככל שקיימות סיבות שאינן בשליטת הזוכה ואשר מונעות בפועל מהזוכה לספק 

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

 התמורה ותנאי תשלום .1

פי מכפלת התעריף ליחידה בכמות -מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל .4.1
ידי מכבי -ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם על-היחידה שניתנה בפועל ושאושרה על

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

ת כל התשלומים וההוצאות הכרוכים מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת א .4.2
 יהא זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה. השירותים המקצועיים, והזוכה לא ןבמת

  למעט נסיעות מיוחדות. ,את כלל הפעילות החודשית תכוללו תגלובליהתמורה הינה  .4.3

 כל עוד לא מבוצע שינוי במסלולים או שמבוצע שינוי הגורר עימו התמורה תישאר קבועה .4.4
)למעט הצמדה למדד כמפורט  ק"מ 2511או תוספת מצטברת  חודשית של עד הפחתה 
של  חודשית מצטברתהגורר עמו הפחתה או תוספת  באם מבוצע שינוי במסלולים , .בהמשך(

סכום התמורה גרור שינוי י, ("היקף ק"מ מעודכן")להלן:  מעלה או מטה, "מק 2511מ  יותר
 פי החישוב שלהלן:-על

או בהתאם לעיל(  4.1 )כהגדרתו בסעיף מהמחיר הנגזר לק"מ  81%-מכפלת השינוי בק"מ ב
 הם.הנמוך מבינינספח ג', לפי  –בטופס ההצעה שהציע הזוכה בש"ח למחיר לק"מ אחד 

, העדכון הבא יבוצע רק אם מבוצע שינוי נוסף במסלולים ממוצע הק"מ עדכון ביצוע של במקרה
 ."מק 2511 מעל של ,האחרון מעודכן"מ ק להיקף ביחס, מצטברתהגורר עמו הפחתה או תוספת 

מחיר לק"מ  2לעיל(  4.1 )כהגדרתו בסעיף לק"מ מחיר הנגזר פי ה-על נסיעה מיוחדת תשולם .4.5
ידי -מכפלת הק"מ בפועל כפי שיאושרו עלב -הנמוך ביניהם לפי  – בהצעת הספקאחד בש"ח 

 נציג מכבי.

בפועל במסלול )עד במקרה של שינוי במסלולים, יילקח בחשבון רק השינוי  ,למען הסר ספק .4.6
הגעה ליעד חדש או מיעד חדש כאמור לנקודה הבאה במסלול(, ולא נסיעות חזרה הנגזרות 

 משינוי כאמור.

י נציג מכבי או מי מטעמו, שהוסמך לכך. כל בקשה תועבר יד-להזמנת נסיעה מיוחדת תתבצע ע .4.7
. מרחק הנסיעהבתוספת פירוט לבקשה בדואר אלקטרוני ישיב זוכה . הדואר אלקטרוניבזוכה ל
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תכתובות הדואר אלקטרוני הנוגעות בתום כל חודש, תוגש חשבונית בנפרד בצירוף פירוט 
 לנסיעות המיוחדות שבוצעו באותו חודש.

ו2או  2או שקי הדוארלמען הסר ספק, התמורה לא תשתנה באם יהיה שינוי במספר הצידניות ו .4.8
 רכבים. י מספרשינוי תמהיל שיגרור שינו

מובהר בזה, כי כל ההוצאות הקשורות באחזקתו והפעלתו התקינה של צי  למען הסר ספק, .4.9
כלל זה הוצאות הדלק, הרישוי והבטיחות, הקנסות בו ,הרכב המשמש למתן השירותים

 יחולו על הזוכה בלבד. ,והעונשים וכל ההוצאות האחרות מכל סוג שהוא

 התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן: .4.11

בהתאם לשיעור  ,מיום חתימת ההסכם חודשים)שנים עשר(  12די ימן עודכהתמורה ת .4.11.1
( הידוע במועד העדכון )להלן: "המדד"השינוי שיחול במדד המחירים לצרכן )להלן: 

   "המדד החדש"( בהשוואה למדד הבסיס.

גבוה עדכון ההצמדה יבוצע בתנאי ששיעור השינוי המצטבר במדד מהעדכון האחרון,   .4.11.2
)שבעים חמישה אחוזים(  75%ן יהיה בשיעור של אחוזים(. העדכושלושה ) 3%-מ

 משיעור השינוי במדד.

מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום קבלת ההצעה הסופית מהזוכה ושפורסם בגין  .4.11.3
 חודש ________ שנת ________ או המדד החדש, המאוחר מבין השניים.

 תנאי תשלום .0

יום( ממועד  66)שישים ושישה( יום )תום חודש +  66התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .5.1
 ידי נציג מכבי. -ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-הפעילות, על

ימים מתום חודש הפעילות. אם תוגש לאחר  )חמישה עשר( 15-תוגש לא יאוחר מ החשבונית .5.2
 אמה.מועד זה, אזי התשלום יידחה בהת

 אחריות ..

לכל נזק ו2או אובדן ו2או פי דין -עלמבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי  .6.1
יגרמו למכבי ו2או למי יפגיעה ו2או הפסד, לגוף ו2או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, ש

, כמפורט השרות עקב ו2או בקשר עם אספקת ,מטעמה ו2או למבוטחיה ו2או לצד שלישי כלשהו
 ומוגדר בהסכם זה. 

הזוכה מתחייב לפצות ו2או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו2או  .6.2
בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי רכי דין עור טרחת הוצאה, לרבות הוצאות ושכ

או פי הסכם זה -ו2או מי מטעמו ו2או בשמו, עלכתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה 
דרישה2תביעה בגין בדבר כל זוכה , למתן הודעה מיידית לק דין חלוטפס, ובכפוף לפי כל דין-על

 .האמור לעיל ולמתן אפשרות לזוכה להתגונן בעצמו מפני דרישה2תביעה כאמור

ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע -כמפורט להלן עלבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים  .6.3
חים כדי לשחרר את חייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטובצורה כל שהיא מהת

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

מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכום שיגיע  .6.4
פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם -לזוכה, בצירוף הצמדה וריבית עלממנה 

 מהזוכה  בכל דרך אחרת.

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  .6.5
פי ההסכם. למעלה מן הצורך -ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

כי הזוכה מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי )נוסח משולב(, יובהר, 
ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות  1995-התשנ"ה

האמור לעיל, באופן שהזוכה, כל עובדיו ו2או שליחיו ו2או משמשיו ו2או קבלני המשנה שלו 
תן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או ועובדיהם שיועסקו במ

 פי החוק הנ"ל.-זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל

הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי  .6.6
לשחרר את הזוכה מאחריות כלשהי בגין  ואין בהן כדי ,פי כל דין-ו2או עלההסכם 

 ., כהגדרתם להלןנזק2אובדן2הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה
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 ביטוח .7

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו2או על-ומהתחייבות הזוכה עלגרוע מאחריות מבלי ל .7.1
ולקיים על חשבונו , לפי המוקדם, מתחייב הזוכה לערוך השירותהסכם זה או ממועד תחילת 

בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור 
וכן את הביטוחים ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו זה  עריכת ביטוחים" המסומן כנספח להסכם

וזאת למשך כל תקופת  (,"הביטוחים"ו2או  "זוכה"ביטוחי ה :)להלןהמפורטים להלן 
 2אחריות המובילפי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו, ביטוח אחריות מקצועית-ההתקשרות על

למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך לא 
 שנים מתום תקופת ההתקשרות. (שלוש) 3-פחות מ

נית עקב שימוש בכלי רכב, שבבעלותו ו2או כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופביטוח חובה  .7.1.1
בשימושו של הזוכה ו2או מי מטעמה במסגרת מתן השירות. הביטוח יכלול כיסוי לכל התקן 

 המותקן על כלי הרכב.

עקב השימוש בכלי רכב אשר בבעלות ו2או בשימוש הזוכה ביטוח חבות בגין נזק לרכוש צד ג'  ./.7.0
)חמש מאות אלף שקלים ₪   511,111של ו2או מי מטעמו במסגרת מתן השירות, בסכום 

חדשים( בגין כל אירוע לכל רכב. הביטוח יורחב לשפות את מכבי ו2או מי מטעמה בגין 
אחריותה למעשי ו2או מחדלי הזוכה והבאים מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב 

 הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

וניתן להמירם הינם בש"ח, ב"אישור עריכת ביטוחים"  הביטוח הנקובים  מיכי סכו ,מובהר
בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום  ,לסכומים בדולר ארה"ב

 .ההסכםעריכת 

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר,  הזוכה .7.2
תחודשנה  הזוכהלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי לשלם את דמי הביטוח במ

מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות 
יישא בכל  הזוכהכל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו2או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי 

 .הזוכהמקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 

לפני  אחד יוםמכבי, לא יאוחר מלהמציא ל הזוכהמתחייב  מכבי,ללא צורך בכל דרישה מצד  .7.3
כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור  הזוכהאישור בדבר עריכת ביטוחי  ,הסכם זה מועד חתימת

מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת  הזוכהל ידי המבטח. עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין ע
אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת 

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

כדי לצמצם או לגרוע בצורה  הזוכהידי -כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על בהקשר זה מובהר, .7.4
 הזוכהכל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

פי -אחראי לו על הזוכהבגין כל נזק שאו מי מטעמה ו2מכבי מחובתו לשפות ו2או לפצות את 
 פי כל דין.-הסכם זה ו2או על

תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב  הזוכהשתקופת ביטוחי  ככל .7.5
לעיל בגין הארכת תוקפו  6.1אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף מכבילהפקיד בידי  הזוכה

 פי ההסכם.-קופת ההתקשרות עללתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל ת

להתאימם לערך הנקוב בש"ח כה הזוהיה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על כי  ,מובהר
 בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

לעיל  5.4 ו2או  7.1כנדרש בסעיפים  הזוכהידי -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .7.6
 זוכה, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע למכביתחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את 

 לפי הסכם זה.

-לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"אכבי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למ
1971. 

 הזוכהידי -אישור עריכת הביטוחים שיומצא על , לבדוק אתת, אך לא חייבתהא רשאימכבי ת .7.7
מתחייב לבצע כל שינוי ו2או תיקון ו2או התאמה ו2או הרחבה שיידרשו על  כאמור לעיל, והזוכה

מצהיר  הזוכה. זה 5 סעיף פי -נשוא האישור להתחייבויותיו עלמנת להתאים את הביטוחים 
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי כי זכויות  ,ומתחייב

א אישור עריכת הביטוחים, וכל חובה ו2או כל אחריות לגבי הביטוחים נשמכבי ו2או מי מטעמה 
בם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על טי
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פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל -פי הסכם זה ו2או על-על הזוכה
 ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

, וכי מכביידי -נם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עליו היעל פ ,יכללו תנאי מפורש הזוכהביטוחי  .7.8
. כמו כן, יתחייב המבטח מכביהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

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

, לרבות אי מתן הזוכהלפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על  ,יכללו סעיף הזוכהביטוחי  .7.9
של , לא יפגעו בזכויותיה הודעה ו2או אי הגשת תביעה ו2או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות

 לקבלת שיפוי. מכבי 

, כי לא תהיה לו כל טענה ו2או דרישה ו2או תביעה הזוכהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  .7.11
מכל סוג שהוא )לרבות כלי הרכב  מכבי ו2או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכוש נגד כ

וכן אתרי אחסנה המשמשים את הזוכה בביצוע השירות על מתקניהםואביזריהם   השונים 
אשר בבעלותו ו2או באחריותו ו2או בחזקתו ו2או בשימושו הובא על זמנית שבשימוש הזוכה( 

כאמור  לרבות נזק או הנובע מנזק לרכושו2במסגרת מתן השירות ידו ו2או על ידי מי מטעמו 
בין אם רכוש  מכל אחריות לנזק כאמורמכבי ו2או מי מטעמה והוא פוטר את  תוצאתי כלשהו 

פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם ובין אם לאו.בוטחו ע"י הזוכה ו2או אובדן תוצאתי כאמור 
תכלולנה , שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי( כי ככל ,מתחייב הזוכהלנזק בכוונת זדון. 

)אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת מכבי ומי מטעמה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי 
 פי הפוליסות.-מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על , והזוכהזדון(

רות נשוא הזוכה מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו2או בקשר עם מתן השי .7.11
חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך 

תקופת  זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל 6ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף 

זה. לחלופין, רשאי  6סעיףפי המוגדר ב-הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר עלהתקשרותם עם 
קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. לכלול את הזוכה 

ביחס לשירותים במלואם  מכבילמען הסר ספק, מובהר כי החברה היא הנושאת באחריות כלפי 
לרבות אם בוצעו או שהיו אמורים להתבצע על ידי קבלן משנה והיא תהיה אחראית לפצות 

נזק שייגרם, במישרין ו2או בעקיפין, עקב השירותים בגין כל אובדן ו2או  מכביו2או לשפות את 
שבוצעו על ידי קבלן משנה, אם ייגרם, בין אם אובדן ו2או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות 

 דלעיל ובין אם לאו.

לא יהיו  ,, למעט ביטוח אחריות מקצועיתהזוכהמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  .7.12
 נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

 רישיונות והיתרים .1

היתרים ו2או ה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו2אוהזוכה 
הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. -הרשיונות הדרושים על

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

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

 

 מועסקי הזוכה .9

הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך  .9.1
חיו, ולא ייחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו כעובדיו או שלו

 על ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו2או הסכם  .9.2
 החלים עליו.

י כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו2או הזוכה אחרא .9.3
בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת מתן השירות או 

 בכל פעילות הקשורה למתן השירות. 

כל  פי ההסכם, וכי-כן מצהיר הזוכה, כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על .9.4
פי ההסכם למכבי ו2או למנהל ו2או לנציגיה ו2או למי שהתמנה על ידם ו2או -זכות שניתנת על

בשמם ו2או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת 
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ביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו2או לכל העובדים המועסקים על ידו כל 
מכבי, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר זכויות של עובדי 

עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל 
 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-התקשרות על

מסמיך הזוכה מתחייב, כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כ .9.5
את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או 

 למטרה כלשהי.

תחייב לפצות ו2או לשפות את מכבי מבלי לגרוע מכל זכות ו2או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מ .9.6
המשפטי ו2או ידי רשות מוסמכת, כי המצב -ייקבע עליגרמו לה, אם יבגין כל נזק ו2או הוצאה ש

 העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

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

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .05

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

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

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

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

 :דרישות לסודיות .11.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

ביחס לכל  לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן .11.4.1
עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על  עובדיה, מבוטחיה, שיטותמידע על ושל מכבי, 

ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו 
 :פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן-הזוכה על תיולידיעתו במסגרת ביצוע התחייבו

 .("המידע"

, אלא אם קיבל למנוע כל פרסום ו2או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא .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
עובדי הזוכה, נותני שירותים שכל ולדאוג לכך המורשים לכך,  הזוכה ורק לעובדי

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

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

-לאחראי כלפי מכבי למילוי האמור עזוכה יהא המובהר בזאת, למען הסר ספק, כי 
 י עובדיו ו2או הפועלים מטעמו או עבורו.יד

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .11.4.4

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

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

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

 ,פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת-או על פי דין-למידע שחובה לגלותו ע .11.4.4.4
ובלבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה 

 גונן מפניו.להת
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הזוכה לא כל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הוא מסכים שולו ידוע כי  .11.4.5
 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.יהא 

 ולרבות מידע אשר קיימת לגבי ,חשף גם למידע רגיש ביותרהוא יישייתכן ו וידוע לכי  .11.4.6
דים שלישיים לשמור עליו התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צד

גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום אשר בסודיות, ו
מודע הזוכה כי , ומידע בסודיותהלמכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת 

 לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.
א מודע הוהסודיות, וידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת כי  .11.4.7

צפוי הוא לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן 
חוק )אך לא רק( הוראות פר הוראות אלו, לרבות הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יאם 

וכל דין , 1996-תשנ"והותקנותיו, חוק זכויות החולה,  1981-הגנת הפרטיות, התשמ"א
 רלבנטי נוסף.

 :שות אבטחת מידעדרי .11.5

הזוכה מצהיר ומתחייב לעמוד בדרישות אבטחת המידע כפי שפורטו במפרט המכרז  .11.5.1
 .4.4.5-4.4.8בסעיפים 

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

פי האמור בהסכם זה, ומבלי לגרוע -הנוגעים לביצוע התחייבויות הזוכה עלופרטיות 
מכלליות האמור ביקורות על אמצעים פיזיים ו2או אלקטרוניים ו2או לוגיים, 

 מהימנות עובדים, בדיקות חוסן )מבדקי חדירה מבוקרים( וכיו"ב.
מהווה הפרה יסודית של סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו 

 ההסכם.

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .00

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות  .11.1
בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף 

שקלים חדשים(,   חמש מאות אלף ₪ ) 511,111(, בסך של "ערבות הביצוע"להסכם זה )להלן: 
)מאה ועשרים( יום לאחר תום תקופת  121שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום 

 ההתקשרות.
מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או  .11.2

למכבי נזק בגין אי  הסתיים מתן השירות 2 אספקת המוצר2ים מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם
תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות הביצוע או לדרוש  -פי ההסכם -מילוי התחייבויותיו על

הארכה נוספת שלה לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות והזוכה סיים לפצות את 
 מכבי כאמור, תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות הביצוע.

פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את -ותיו עלבכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבוי .11.3
ערבות הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, 

 לבוררות, למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.
השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב לחדש  .11.4

ת הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, את ערבו
)שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי מימשה את ערבות הביצוע או כל  7תוך 

 סכום מתוכה.
פי -אין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על .11.5

 ההסכם.
 פי כל דין.-עיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או עלהאמור בס .11.6

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

 

 תקופת ההתקשרות וסיום ההסכם ./0

 דגימות מעבדה ודוארשירותי שינוע ההתקשרות עם הזוכה לגבי רכישת  .12.1

"תקופת ו2או  "תקופת ההסכם"שתחילתה ביום ________ )להלן:  ,שנתייםשל פה תהא לתקו
 (. ההתקשרות"

כל  שנתייםתקופות נוספות בנות  2-למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב .12.2
( מיטיבים בתיאום עם הזוכה, והכל תוך שמירה על כל יתר 2( זהים; או )1אחת, בתנאים )

 (."תקופות האופציה"הוראות ותנאי ההסכם )להלן: 
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לא יהיה הזוכה באם . הזוכההחודשים הראשונים לתקופת ההסכם הינם חודשי התארגנות  3 .12.3
לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית, מכבי תהא ערוך לספק השרות בתום שלושה חודשים, 

 לסיים ההסכם עימו ולחלט את ערבות הביצוע.

לסיים ת רשאי, תהא מכבי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן .12.4
תהא שלזוכה , וזאת מבלי זוכהבאופן מיידי באמצעות הודעה בכתב לההתקשרות עם הזוכה 

 :בקשר לכךכלשהי  טענה ו2או דרישה

 אינו מספק השרות באופן הנדרש. באם הזוכה .12.4.1

 ;הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זההזוכה אם  .12.4.2

 4להסכם, במשך  3.3סעיף פיצוי מוסכם לפי הזוכה צבר קנסות המקנים למכבי  .12.4.3
   בכל חודש.₪  2,111חודשים ברציפות, בסכום שעולה על 

בזדון בציוד של כשיש למכבי הוכחות מוצקות כי הזוכה ו2או מי מטעמו מחבלים  .12.4.4
 במבנים.  אומכבי ו2

ו2או צו ניתן כנגדו צו פירוק ו2או אם בקשת פירוק  ל ידוו2או ע הזוכהנגד כאם הוגשה  .12.4.5
 ; , לרבות כונס נכסים זמניהזוכהלהקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי 

אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו2או הפכה ללא נכונה  .12.4.6
 ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות; או

עם תום תקופת ההתקשרות, על הזוכה לבצע חפיפה עם נותן השירות הנכנס ו2או על פי הנחיית  .12.5
 שבוע ימים, ללא תוספת תמורה בגין החפיפה. –מכבי. משך החפיפה 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל  .12.6
פי -, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1971-הפרת הסכם(, התשל"א

 פי דין. -הוראות ההסכם או על

 איסור הסבת ההסכם .03

פי ההסכם או את -זכויותיו עלהזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את  .13.1
 החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת  .13.2
 כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .13.3

פי הסכם זה ו2או חלקן, לכל גוף -הא רשאית להסב הסכם זה ו2או להעביר את זכויותיה עלמכבי ת .13.4
עניין" בו כהגדרתו של -הינה "בעל שמכבימשפטי המהווה חברה בת ו2או חברת סמך של מכבי ו2או 

 פי הסכם זה לא תיפגענה.-, ובלבד שזכויות הזוכה על1968 – "חתשכעניין" בחוק ניירות ערך, -"בעל
 לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. פרט .13.5

בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, מתחייב הזוכה להעביר לרשות מכבי  .13.6
 ו2או למחוק את המידע שהגיע לידיו עקב השירותים שסיפק במסגרת הסכם זה. 

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

 זכות קיזוז .01

 שהזוכה, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  .14.1
 לזוכהעשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע 

 ממכבי.

 האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אםמבלי לגרוע מכלליות  .14.2
 לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו2או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים

 שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו2או שיגיע לספק ממכבי.

 

 ויתור בכתב .00

 ים לפיו, אלא בכתב.אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדד .15.1
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הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  .15.2
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על .15.3
 קרים דומים בהמשך.על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מ

 

 סמכות שיפוט ..0

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו2או  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
  .יפו -אביב-בתללמכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .07

 במבוא להסכם. כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות

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

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 
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 להסכםנספח 

 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 ________________ 
 ספקבהסכם שנערך ביניכם לבין העם  בקשרוכן כל השירותים הנלווים  שינועבקשר עם מתן שירותי לרבות 

ת ביום תיימ"( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסההסכם" -" והשירותים)להלן בהתאמה: "
 "(.תקופת הביטוח)להלן: "_______ 

 
כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין  ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .1

, בגין מוות ו2או נזק גוף ו2או נזק 1981 - )נוסח חדש( ו2או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם
₪  21,111,111נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות 

קבע כי נושאים במקרה וי עובדיה ומנהליביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי הלתקופת לאירוע ובסה"כ 
 .ספקמי מעובדי ה בחובות מעביד כלפי

 __________________פוליסה מספר 

 
ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו2או אובדן ו2או נזק שייגרמו  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

לגופו ו2או לרכושו של כל אדם ו2או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו2או עובדיה ו2או מי שפועל מטעמה, בקשר עם 
ע לאירו₪   8,111,111 ו2או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו2או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של

את מכבי בגין אחריותה למעשי ו2או מחדלי הספק ו2או  שפותל הפוליסה תורחבביטוח. הובסה"כ לתקופת 
מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

באחריות או מכבי ין רכוש רכוש מכבי ו2או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגהמבוטח. 
  .בפיקוח או בשליטת הספק

 __________________פוליסה מספר 

 
מכל סוג שהוא,   לטובין של מכביפתאומי ובלתי צפוי ביטוח לכיסוי אובדן או נזק  - ביטוח סחורה בהעברה .3

עבורו ועד  מטעמו ו2אומרגע קבלתם ע"י הספק ו2או ע"י מי חזקתו של הספק ו2או מי מטעמו בהנמצא 
בעת אחסנה או  מסירתם ביעד הסופי אליו מועבר הרכוש בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים לרבות,

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

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

 __________________פוליסה מספר 

 
 

 

המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו2או מחדל מקצועי ו2או  - אחריות המוביל2 ביטוח אחריות מקצועית .4
הפרת חובה מקצועית ו2או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק ו2או עובדיו ו2או מנהליו 
וכל הפועלים מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו2או עקב מתן השירותים ו2או במהלכם ו2או במסגרתם בגבול 

ביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה הלאירוע ובסה"כ לתקופת   ₪ 1,111,111אחריות של
למעשי ו2או מחדלי הספק ו2או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו 

 . אך למעט חבות מכבי כלפי הספק נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח
אובדן אובדן או נזק עקב שינוי טמפרטורה, זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר:  הביטוח הניתן בסעיף

בביצוע השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן עיכוב  או איחוראבדן שימוש, מסמכים, 
אי בגין  ספקכן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של ה חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו בתום לב. 

 .יושר עובדים
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לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח  מכביל ספקהננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי ה
לפי הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת 

ל או לא יחודש מסיבה כלשהי, . במקרה שהביטוח בחברתנו יבוט, אך לא לפני ____________ הפוליסה
חודשים נוספים מהמועד בו פג  6מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי 
 הודעה במהלך תקופת הביטוח.המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ה

 __________________פוליסה מספר 

 
 

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

 לעיל. 

ו2או מי  מכביבביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .6
 .הו2או מי מטעמ מכביוכי אנו מוותרים על כל דרישה ו2או טענה בדבר שיתוף ביטוחי  המטעמ

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

8.  

י נוסחי פוליסות הספק, )למעט בטוח אחריות מקצועית( לא יהיו נחותים מהנוסח מוסכם בזאת במפורש, כ
 הידוע 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 ______

 )שם החותם ותפקידו(
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 נספח להסכם

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 

 נוסח כללי של ערבות בנקאית אוטונומית

 

 לכבוד

 227299מאנית מס' ומכבי שירותי בריאות אגודה עות

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

למדד כשהוא צמוד  ,("סכום הערבות" :)להלן₪  511,111הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 
 מכרז  ( בקשר עם הסכם )מכח"החייב"כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________ )להלן: 

 דגימות מעבדה ודואר.של לאספקת שירותי שינוע  11522114
 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 
מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, 
כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה 

 תונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.בנוי על אותם נ
(, כי המדד החדש "המדד החדש"אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן: 

(  "המדד היסודי"עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______, היינו: ____ נקודות )להלן: 
וגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן: אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מ

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

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

סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד 
 שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.

 
  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל .

 
 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  
 בכבוד רב,

 

 שם הבנק:__________

 שם הסניף:__________
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 ג' נספח

 

 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 
   0502/501 הנדון: טופס הצעה למכרז מס'  

 
 התאגיד המציע: ________________________________

 
 השירות המוצע: ___________________________________________________שם 

 
 
 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .0

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

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

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

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

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

 המצורף כלשונו.ההתקשרות 

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

 
שיר או עקיף במהלך הכנת הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן י 1.4

 ההצעה ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.

 
אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא  1.5

האחרון ימים מהמועד )תשעים(  91לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 
במשך כל תקופת ההתקשרות לפי  –שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

 ההסכם. 

 
כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים אחרים  ,הננו מבינים ומוסכם עלינו 1.6

 במכרז.

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

 
 

מתייחסים לשבוע עבודה מלא.  התמורה לזוכה לא  0-אהמסלולים המתוארים בנספח  -הערה למציע

 .0-מהמתואר בנספח א שוניםבגין חגים, גם אם ימי העבודה בפועל, יהיו ולא תיגדל תפחת 
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 :הצעתנו להלן. /

  .חלופותהיש להגיש הצעה לשתי 

 אינה לשיקלול –חלופה ב' 

 חבש" מחיר השינוע נשוא מכרז זה מסלולי
 )לא כולל מע"מ(

ממוצע  ק"מ הערכת
ידי -)ימולא על חודשל

 (למידע בלבד – המציע
 הערה

מחיר בש"ח  – חלופה א'
 לחודש )לא כולל מע"מ(

 (98% -משקל בציון המחיר )
 מצב קיים  

 בש"חמחיר לק"מ אחד 
 )לא כולל מע"מ(

 (2% -)משקל בציון המחיר 
  

נסיעות  .1 - עבור המקרים
שינוי בעלות  .2 ;מיוחדות

פים לסעיהכוללת בהתאם 
 בהסכם 4.4  ו  4.4

 ההתקשרות.
    

 לחודשבש"ח  מחיר מסלולי השינוע נשוא מכרז זה
 )לא כולל מע"מ(

ממוצע ק"מ  הערכת
 ידי-)ימולא על חודשל

 (למידע בלבד – המציע
 הערה

   קלוללא לש – חלופה ב'

על המחיר להיות זול 
של מהעלות החודשית 

בהתאם ליחס  חלופה א'
 הק"מ בין המסלולים. 

 

א כולל שבתות, מועדים ימי עבודה בפועל בחודש, ל 22 פי -עלחושב הערכת הק"מ הממוצע לחודש ת* 

 .המסלולים בלבד ללא הגעה למסלול ונסיעה לאחר סיומוכלול נסיעות נטו בתוך וימי שבתון ות

 

 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

 שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך:  X-יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים. נא וודא וסמן ב

 .אישור התאגדות 

  את מורשי אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט
החתימה בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. 

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

  בפרק המנהלה(. 3.1.3)סעיף  רואה חשבון על היקף פעילות כספיתאישור 

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

 .1791-מס(, התשל"ו

 1719-תשכ"זה ,אישור על היותו "מפעל חיוני" כהגדרת מושג זה בחוק שירות עבודה בשעת חרום. 

 .תעודת הסמכה של קצין בטיחות בתעבורה המועסק על ידי המציע 

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי 

 כשהוא מלא וחתום. -נספח ד'  - טופס פרטי המציע 

  למסמכי המכרז.הנספח  -תצהיר עשוי בפני עורך דין ' 

  למכרז.ונספח  –ערבות בנקאית ' 

 .טיוטא של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח 

 תוכנית היערכות לתחילת מתן שירות. 

 
 

 ____________________: חתימה : ____________________ המלא השם
 
 

 : ____________________חותמת : ________________________תפקיד
 
 
 



 
32 

 ההצעה לטופס נספח

 היערכות תכנית – שינוע מכרז

 

 :שלהלן במסמך  המוצעת ההיערכות תכנית את לפרט המציע על

 .(במדיה מגנטית יפורט) עתידי מצב, קיים מצב:  רכבים צי פירוט .4

 

:  המכרז נשוא שירות למתן הרכב צי להתאמת ההיערכות אופן פירוט .4

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 (במדיה מגנטית יפורט) עתידי מצב, קיים מצב:  נהגים מערך פירוט .1

 

:  המכרז נשוא שירות למתן נהגים מצבת להתאמת ההיערכות אופן פירוט .2

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 (במדיה מגנטית יפורט) דואר דגימות הפצת במסלולי דואר הפצת לשילוב מוצע מסלול פירוט .4
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יפורט במדיה ) מבצע נהג פ"ע מסלולים שיוך אלא בשם לנקוב צורך אין:  נהגים פ"ע מסלולים פירוט .6

 (המגנטית

 

 : , לרבות שם המערכתרכב כלי תנועת על ומעקב בקרה מערכתאנא פרט אודות  .5

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 נוגע הפירוט האם לציין יש:  צידניות ומיקום תנועת של ובקרה לניטור ממוחשבת שינוע מעקב מערכת אפיון .8

:  פרט .עתידית למערכת להתייחס או בפועל קיימת למערכת

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 :המכרז דרישות לפי הפצה מרכז להתאמת היערכות תכנית .9

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 
34 

 :כבימ במטה דואר מיון שירותי למתן ההיערכות אופן תיאור ..4

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 .המציע י"ע כיום הניתן בשירות הנהוגים בטיחות נהלי לפרט יש:  בטיחות נהלי .44

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 : אחר .44

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
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 'ד נספח

 טופס פרטי המציע
 

  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 
 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 
 יש למלא עבור המציע ועבור קבלני המשנה אשר יועסקו במתן השרות על ידו – פרטי המציע .0
 

 שם
 
 

 מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל 2 ת משנת:

 משרדי ההנהלה:כתובת 
 
 

 מייצג את יצרן הציוד משנת:

 טלפונים:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  
2.  

 

 
 תיאור כללי של המציע  ./

 
 0-ראה נספח ד

 
 כוח אדם .3

 
 מספר כולל של המועסקים ע"י המציע  ______________

 
 מספר כולל של הנהגים המועסקים ע"י המציע  ______________

 
 בטיחות בתעבורה המועסק על ידי המציע: __________________________________פרטי קצין 

 
 צי רכב .1
 

 0-ראה נספח ד
 
 לקוחות (  1) לציין לפחות ניסיון קודם ולקוחות  .0
 

 תקופת מתן השירות  תיאור השירות שניתן שם החברה
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 /50/-503/בשנים שירות לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו 2 אנו מספקים ממליצים מלהלן פירוט  ..
 באופן סדיר

 
 שם הלקוח:

 
 שם האיש הקשר:

 
 תפקידו:

 
 :נייח ונייד טלפון

 
 תיאור השירות שניתן:

 
 תקופת מתן השירות:

 
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 :נייח ונייד טלפון
 

 שניתן:תיאור השירות 
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 :נייח ונייד טלפון
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 

 

 חתימת המציע: ____________________  חותמת: ________________________        

 
 ______________________תאריך: 
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 נספח ה'

 ת  צ  ה  י  ר
 
 

 
אני הח"מ, _____________________, ת.ז. מס' _________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי 

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: לומר את האמת

 
( "הספק"תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ )להלן: 

 לאספקת שירותי שינוע של דגימות מעבדה ודואר  513//150למכרז 

 .והנני משמש בתפקיד _________________ אצל הספק, ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמ .1

(, במתן שירותי שינוע 513/-/51/המכרז ) הספק בעל ניסיון מוכח בשנתיים שקדמו ליום פרסום ./

 בשכר בפריסה ארצית.

 .הספק בעל מרכז הפצת דואר ו/או חבילות .3

 בניהול מרכז הפצת דואר ו/או חבילות.  513/-/51/בשנים הספק בעל ניסיון  .3

 נקודות גיאוגרפיות ביום )בממוצע יומי( בפריסה ארצית. 55/הספק פוקד לפחות  .0

 כלי רכב. 05בפועל )כולל באמצעות קבלני משנה(, לפחות הספק בעל ו/או מפעיל  .1

מעסיק  קצין בטיחות בתעבורה שמפקח על כל הרכבים והנהגים )כולל רכבי ונהגי קבלני המשנה(  .9

 ושמו ____________________ .

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

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 

 

 אישור

 

הופיע בפני _________________,עו"ד, במשרדי ברחוב  ____________הנני מאשר בזה, כי ביום 

זהות  ידי תעודת עצמו על _______________, שזיהה________________, מר ____________

מספר ______________, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 

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

 

______________________ 

 חתימה וחותמת                                              
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 'ונספח 

 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: 

של דגימות שירותי שינוע לאספקת  11522114 מכרז  אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם₪,  211,111לסך של 

 .מעבדה ודואר

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

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

 

 ועד בכלל. 19.11.2114ערבות 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 

 
 



 ז'נספח 

 

 

 

 מבנה טופס להצגת  שאלות

 מס"ד

מס' 

 שאלה סעיף

 מנהלה

  1     

2     

3     

4     

 מפרט

  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      
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 נספח ח'

 
 מידהאמות 

 
 

 

 

ניסיון המציע וקבלני המשנה בשינוע בפריסה ארצית : מספר הנקודות שפוקד ביום, מידת 

הפיזור הגיאוגרפי של הפעילות ומידת ההלימה לפיזור השירות הנדרש בהתאם למפרט - 

מעבר לתנאי הסף

15

ניסיון המציע וקבלני המשנה בשינוע דגימות מעבדה או מוצרי דם )בעל ניסיון של מעל 5 

שנים, 50 נהגים לפחות = ניקוד 5, בעל ניסיון של עד 5 שנים עם 50 נהגים לפחות = 

ניקוד 2.5, בעל ניסיון של עד 5 שנים עם פחות מ-50 נהגים = ניקוד 1, ללא ניסיון = 0(

5

ניסיון המציע בשינוע חומרים רגישים  או בעלי ערך כספי גבוה : כדוגמת כסף, חומרים 

שבאובדנם עלול להיגרם נזק מעבר לכספי )מסמכים מסווגים, פסולת רפואית, חומרים 

5מסוכנים וכו'(

5מערך גיבוי רכבים/נהגים במקרה של תקלה

5צי רכב העומד לרשות המציע - גודל, זמינות, שנת ייצור - מעבר לתנאי הסף

5מערכת מעקב ממוחשבת המנטרת מיקום הרכבים והחומרים המשונעים

ניסיון במיון והפצה של טובין ו/או דואר - מעבר לתנאי הסף )בעל ניסיון של מעל 10 שנים = 

ניקוד 5, בעל ניסיון של 5-10 שנים = ניקוד 3, בעל ניסיון של 3-4 שנים  = ניקוד 1, שנתיים 

)0 =5

10התרשמות מתכנית ההערכות של המציע לביצוע השרות

5התרשמות ממרכז ההפצה של המציע

60

7תהליכי בקרת איכות שהספק מקיים

3קיום תקן איכות ISO או רלבנטי אחר

10

5הגעת נשוא השינוע לייעדם ובמועד

5הגעת נשוא השינוע ליעדו באופן הולם 

5איכות ומהירות הטיפול בעת תקלה

5גמישות ומענה לצרכים מיוחדים

10התרשמות כללית מהספק

30

70%100סה"כ

5ציון איכות מכסימלי

70%ציון איכות מזערי לקטגוריה

70%ציון איכות מזערי לסעיף

סה"כ שביעות רצון

70%

ציון סופי

מערך איכות

סה"כ יכולות לוגיסטיות וניסיון

סה"כ מערך איכות

שביעות רצון 

לקוחות )מכבי 

ו/או מחווי דעה 

חיצוניים(

המחיר יהווה 70% בשקלול הציון הסופי והמדדים האיכותיים יהוו 30% בשקלול הציון הסופי על פי הפירוט כדלקמן:

פירוט מדדיםקטגוריה

יכולות לוגיסטיות 

וניסיון- על פי 

התרשמות צוות 

הבדיקה

ציון איכות מזערי 

לקטגוריה
משקל ב-%

ציון לספק 

מ 0 עד 5


