
 

 
 

 מחלקת רכש ציוד וחומרים
 

 

  "הבקשה")-(להלןה, התקנה ושירות לכספות בקשה להצעת מחיר לאספק

 כללי .1

המוצרים  " -(להלן ה, התקנה ושירות לכספות לקבל הצעות לאספק תמעוניינ"מכבי")  -מכבי שירותי בריאות (להלן  1.1

  "), כמפורט בבקשה. םוהשירותי

    zloczow_n@mac.org.ilלדוא"ל   נטע זלוצ'וברצעה המצורף ולשלוח אל את ההצעות יש למלא על גבי טופס הה 1.2

 .3/9/2014עד 

 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  1.3

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. 1.4

הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר שקלול המחיר והאיכות כפי  היות מציע בעל ההצעה 1.5

 שתחליט מכבי.

 מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות המיטביות. 1.6
בחישוב המודל הכלכלי יובאו בחשבון סך העלויות למכבי (רכש + שירות שוטף לרכש חדש + שירות שוטף לכספות  1.7

 שנים.  3) למשך זיכוי בגין ציוד קיים+  קיימות

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי עם מציע,  1.8

ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת הזמנה זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם 

 מימוש אופציות ככל שהן קיימות.לרבות  עמולהסכמים קודמים 

ימים מקבלת הודעה על רצונה של מכבי  7ספקים עמם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  1.9

  להתקשר עמם.  מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי מפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.

 03-5143749שאלות מקצועיות ניתן להפנות לדוד שמש בטלפון:   1.10
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 המפרט המבוקש:  .2

 להלן המפרט:      
 

 דגם
 מידות פנים בס"מ מידות חוץ בס"מ

עובי 
 דלת

עובי 
 הערות נעילה מספר משקל גוף

 בריחים בק"ג במ"מ במ"מ עומק רוחב גובה עומק רוחב גובה

A 60 40 50 55 39 44 10 3 55 4 קוד+כרטיס+מפתח 

מנוע חדש 
עם ניצרה 

 בלעדי

B 55 40 38 50 37.5 29 10 3 43 3 קוד+כרטיס+מפתח 
מנוע חדש 
 עם ניצרה 

נשק 
   5 16       40 50 100 וסמים

6-8 
קומבינציה+מפתח 

או קומבינציה 
 אלקטרונית+מפתח

מנעולים 
איטלקיים 
 (לא סיניים)

ארון 
           60 60 150 סמים

ארון  
             60 60 190 סמים

 
 

 ה הזכות לאשר סטיות קלות מהמידות ומהמפרט הנ"ל. על הספק המציע לציין במפורש המידה.מכבי שומרת לעצמ

על כל תיקוניו + אישור על מפרט   B1רמה 260תקנים בהם צריך לעמוד: תקן מכון התקנים הישראלי מפמ"כ  2.1.1

פות עצמן, הן (ארון ברזל לאיחסון סמים מסוכנים). אישורי התקנים מתיחסים הן לכס 60.2משטרת ישראל מס' 

 לחלקים והן על סעיפי השירות המוזכרים בהמשך.

 הובלה, הרכבה, והתקנה באחריות המציע וכלולים בהצעת המחיר לרכישת הכספות. 2.1.2

 ימי עבודה מקבלת הזמנת הרכש ממכבי. 7אספקת כספת חדשה תתבצע תוך  2.1.3

 מת הגולן.אתרים לאספקה: כל אתרי מכבי בפריסה ארצית, לרבות יו"ש, מזרח ירושלים ור 2.1.4

 

 שרות, תחזוקה  ואחריות: 2.2

 חודש. 36-על כספות חדשות תהיה לפחות ל ושירות אחריות 2.2.1

שעות מרגע פתיחת הקריאה בחברה בהתאם לשעות פתיחת הסניף ובתיאום  24השירות ינתן באתרי מכבי תוך  2.2.2

 עם נציג הסניף.

 .2.1.1שימוש בחלפים ע"פ התקנים המוזכרים בסעיף  2.2.3

 דות הכשרה מתאימות לעסק ולעובדיו.הספק יציג למכבי תעו 2.2.4

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 התאגיד המציע:_______________________________________________. 3.1

 .__                                                                                                    יצרן:  3.2
 

 .__                                                                                            שם המוצר: 3.3
 

 ___________________________________________ . ארץ ייצור 3.4
 

 לקוחות מרכזיים למוצר /שרות: 3.5
 

 
 

ותק במכירת  חברה
 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

    

    

    

 
 

 
 
 

 פריט מק"ט

 מחיר
ליחידה אחת 
בש"ח ללא 

 מע"מ

הערכת 
כמות 
 שנתית

בש"ח זיכוי 
ללא מע"מ 
בגין יחידה 

 אחת 

  16  47ע 37ר 57+כרטיס ג מספרים Eכספת דגם  2006171
  8  35ע 37ר 40+כרטיס ג מספרים MSכספת דגם  2006172
  1  40ע 50ר 100כספת נשק וסמים ג 2003782

  7  60ע 60ר 150גכספת סמים  2006036
80כספת  2009172 - XXL  2  
בריחים 5כספת  2009291   XXL-80  1  
105כספת  2009305 ESD -  '65חסין אש אלק X55X55  1  
     

 שירות מק"ט מכבי
 מחיר

ליחידה 
אחת בש"ח 
 ללא מע"מ

הערכת 
כמות 
 שנתית

 

1003251 



1003277 



 

 :מסמכים שיש לצרף להצעה 3.7

 

 + תקנים נוספים קיימיםתקן מכון התקנים הישראלי  

 60.2אישור על מפרט משטרת ישראל מס'  

 של הכספות המוצעות. פרוספקטים 

 מפרט מלא של המוצע 

 יו.תעודות הכשרה מתאימות לעסק ולעובד 
 

 הערות: 3.8

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

 . ניתן להגיש הצעות  בש"ח -לכספות ולשירותים השוטפים  

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

 המחירים אינם כוללים מע"מ. 

 .ימים 90 - תוקף ההצעה 

 .ימים 66שוטף +  –תנאי תשלום  

 

 :הבהרות  3.9

 .2וחלק  1חלק  5421אינו רלוונטי יותר, הוחלף בתקן מכון התקנים מספר  260תקן מפמ"כ  

 דגמי הכספות לא מחייבים להיות עם כרטיס מגנטי 

 כספת "נשק וסמים " מתייחסת לארון ברזל 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 תאריך :

  הסכם
 
 

 )."הספק" :להלן(_______________________ ) "מכבי" :להלן(בין מכבי שרותי בריאות 
 

 )"הציוד" או "המוצרים"לאספקת כספות, התקנתן ושירותים נלווים לכספות חדשות וקיימות  (להלן:

 
 
 ההסכם תקופת .1
 

 .)"להלן: "תקופת ההסכם( _________ ועד יום  __________ החל מיום  שנהלמשך הסכם זה יעמוד בתוקף  1.1
 

או  זהיםפעם, בתנאים  כלאחת ב שנהנוספות בנות  תקופות 2 -בההסכם ך את תקופת למכבי שמורה האופציה להארי 1.2

  .)בהסכמת הספק -תנאים מיטיבים (מיטיבים למכבי. 
 

-, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכל שלב ומכל סיבה שהיא, וזאת על1.2בסעיף  על אף האמור לעיל 1.3

את הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו  ספקמקרה זה תשלם מכבי ליום מראש. ב 60ידי משלוח הודעה בכתב 

 .חזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרותי ספקהופסקה ההתקשרות, או ה
 

 
 תמורה .2
 

 כם זה.להס כנספח א' יהיו כמפורט במחירונים המצ"בומחיריהם  המוצרים המסופקים על ידי החברה למכבי רשימת  2.1

באם אין כוונה לעבור  ההזמנה.התמורה בשקלים תחושב על פי שער החליפין הידוע במועד  –מחירים הנקובים במט"ח  2.2

 מנגנוני הצמדה אחרים יקבלו ביטוי פרטני.לחשבונית מרכזת ניתן במועד הנפקת החשבונית. 

התקשרות עם מכבי, תעמוד היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת  ה 2.3

למכבי הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם הספק הזוכה על בסיס המחירים בהם זכה בחשב הכללי, 

 מתחילת התקשרותו עם החשב הכללי ועד סיום ההתקשרות עם החשב הכללי.

 
 תנאי תשלום .3

 
 יום.  66 התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף + 3.1

 פעם בשנה .   ישולם מעבר לתקופת האחריות והשירות תשלום בגין תחזוקהה 3.2

 למכבי הזכות לבטל שירות בגין הציוד ובהתאמה יופסק התשלום בגין השירות באופן מידי.  3.3

 על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג החשבונית. 3.4

המעיד על  1976 – בוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ויאישור עפ"י חוק עסקאות גופים צהספק יציג בפני מכבי  3.5

נוהג לדווח לפקיד השומה על  הואפטור מניהול זה, על כי  או מע"מניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק 

 בהתאם לחוק. למע"מ ווכן נוהג לדווח על עסקאותי והכנסותי

 
 
 ציוד/המוצריםאספקת ה .4



 . ימים 7משך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר ושוטף, תוך בלמכבי מתחייב לספק  הספק 4.1

 .לרבות  שטחי יו"ש ורמת הגולן ,ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל ןיינתהשרות  4.2

 .הספק מתחייב להמשיך לספק שרות גם בשעת חרום 4.3

   .התקנה באתרי מכביו  עבודהשעות  ,הובלה, אספקה : נסיעה,עלויותכולל  הנקוב במחירון המחיר 4.4

 הספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הזמנות במייל, במידה ותבחר מכבי באופציה זו.  4.5

מזמין בלבד ולא ה, וימסרו לאתר המזמין אתרהבהתאם לשעות הפעילות של בתיאום ו הלמכבי יהי ציודמשלוח ה 4.6

 במכבי.יושארו בכל מקום אחר, ולרבות יחידות אחרות 

הפינוי יעשה תוך שלושה ימי עבודה מהודעת  לדרישת מכבי יפנה הספק את הציוד הישן אותו מחליף הציוד שמספק. 4.7

 מכבי על רצונה בכך, ועל פי הצעת הספק.

 
, וכן מספר טלפון להתקשרות עם נוסף אחריות ושירות ללא תשלום יש לספק את המכשיר עם מדבקות תאריך סיום  4.8

 קלה.הספק במקרה של ת

 
ונספח ב' מלא חתומה וימלא את סעיפי נספח ב'. תעודת משלוח  על תעודת משלוחהכספת יחתים את מקבל  ספקה 4.9

כלומר אישור כי הציוד התקבל, הותקן, הופעל באופן תקין והמשתמשים בו קיבלו הדרכה  –יהוו אישור ל"מסירה" 

  .ידי מנהל המתקן-חות, וכפי שיאושר בכתב עלמתאימה לשימוש בו, לשביעות רצונם, לרבות הוראות הפעלה ובטי

הספק מתחייב לספק את אותו המותג משך כל תקופת ההתקשרות. מכבי שומרת לעצמה הזכות לרכוש מהספק מותג  4.10

 אחר.

 החלפת דגם מוצר המסופק למכבי: 4.11
 

 הזוכה מתחייב כי לא יוחלפו דגמים המסופקים למכבי אלא בתיאום מראש ובהסכמתה.  4.11.1

ספק מעונין להחליף את הדגם/מוצר/מותג המסופק למכבי, באחריותו להציע חלופה שאינה נופלת במקרה שבו ה 4.11.2

ומחירה לא יהא גבוה יותר מהמחיר הקיים. הספק יחליף את  מזו של המוצר המוחלףבאיכותה 

 הדגם/המוצר/המותג רק לאחר שקיבל לכך אישור בכתב ממכבי.

 
 סולת ואריזות כפי שהיה קודם להתקנה.מפ נקי שטח ההתקנהלהשאיר את הספק מתחייב  4.12

 
 אישר אחרת.במתקן המקבל ה באותו יום אלא אם נציג מכבי יני האספקה וההתקנה תהיהספק מתחייב כ 4.13

 
 ח' 1סעיף  60.2הספק יתקין את הכספת תוך עיגונה בהתאם להוראות מפרט משטרת ישראל מס'  -מיגון הכספת  4.14

 
 קנסות .5

 לפיצוי מוסכם כלהלן: ותיו הבאות בהתאם לדרישות, זכאית מכבי, לא מילא הספק הזוכה את התחייבוי 5.1
 

 קנס חריגה הנושא



 קנס חריגה הנושא



השירות בתקופת האחריות ובאחזקה כוללת יכלול, תיקון ו/או החלפה של חלקים פגומים, תיקוני תקלות וקלקולים  6.5
ת חלפים הדרושים לשמירת (כתוצאה משימוש סביר), טיפולים מונעים שיתואמו בצורה מרוכזת בכל מחוז, אספק

המכשירים במצב תקין או לשם השבתם לתפעול תקין וביקורות טכניות במידת הצורך. השירות כולל את כל העבודות, 
  החומרים והחלקים הדרושים לשם ביצוע התחזוקה.

 
יכלול  באחזקה כוללת ומונעת, הספק מתחייב לבצע טיפולים מונעים בהתאם להוראות והמלצות היצרן. הטיפול 6.6

בדיקות בטיחות (מכנית וחשמלית), בדיקה פונקציונלית ובדיקת איכות וכיול במידה ונדרש. לאחר ביצוע הבדיקה 
ידביק הספק מדבקת שמישות וכיול עם שם החברה, שם הטכנאי המבצע, תאריך ביצוע הבדיקה ומועד הבדיקה 

 מהוראות והמלצות היצרן.הבאה. אין באמור לעיל כדי להפחית מהטיפולים הנדרשים כמתחייב 
 

הספק מתחייב במסגרת תקופת האחריות והשירות ובעת אחזקה כוללת, לתקן כל תקלה במכשירים ללא הגבלה  6.7
 במספר. 

 
הספק  מתחייב להחזיק מלאי סביר של חלקי חילוף ככל הדרוש לתיקון ולתחזוקת הציוד. הספק ישתמש לצורכי  6.8

 זאת ללא קשר לאופן בו תבחר מכבי לביצוע התחזוקה בתשלום. התיקון אך ורק בחלקי חילוף מקוריים, כל
 

 הספק יצרף להסכם זה, במעמד חתימתו, את מחירון חלקי החילוף העיקריים של היצרן. 6.9
בכל חשבונית שתוגש בגין קריאת שירות, במידה ותופעל, לאחר תום תקופת האחריות, יצויין המחיר המלא,  אחוז 

היצרן כנקוב בנספח א' להסכם זה, והמחיר לאחר הנחה למכבי. במידה ותחליט מכבי  ההנחה המיוחד למכבי ממחירון
על השבחת (שדרוג) המכשירים (הוספת פונקציות, מכלולים וכו'), מתחייבת החברה להעניק למכבי הנחה ממחיר 

 השדרוג במחירון החברה כנקוב בנספח א'.
 

נחיית יצרן או צורך בהחלפת חלקים מסוימים, לאחר הספק מצהיר ומתחייב, כי אין במכשירים נשוא ההסכם ה 6.10
תקופת זמן מסוימת. כל החלפה שתידרש תהא על חשבון הספק בין אם מדובר בתקופת האחריות ובין אם מדובר 
בתקופת האחזקה בתשלום, למעט מקרים של תחזוקה מונעת בתקופת התחזוקה בתשלום והמצוינים במפורש בנספח 

 א'.
 

-8:00, בימי ו' ובערבי חג בין השעות 17:00 - 8:00ה, בין השעות -בימים א ספקהידי -נתנו עלשירותי התחזוקה יי 6.11
לא תחויב בתוספת כל שהיא בעבור שעות מכבי בשעות אלה, לא יסתיים טיפול בתקלה או השירות במידה וה .13:00

 שמעבר למפורט לעיל. 
 

 ריאה במוקד השירות של הספק,שעות עבודה מקבלת הק 4זמן תגובה לקריאת שירות יהיה עד  6.12
 

 יענו באותו יום. 10:00קריאות השירות שיתקבלו עד שעה  
 

 ראל.למעט שבתות וחגי יש שעות מקבלת קריאת השירות, 24הספק מתחייב לתקן כל תקלה תוך  6.13
 

הספק מתחייב להחזיק בכל תקופת ההתקשרות צוות עובדי שירות ותחזוקה הבקיאים בתחזוקת המכשירים מהדגם  6.14
פי הסכם זה ואשר -נשוא ההסכם, על כל רכיביהם, ובעלי הכישורים הנדרשים לצורך מילוי התחייבויות הספק על

 עברו הכשרה מתאימה ובעלי תעודות ההכשרה הנדרשות.
 

במידה ויגרם למכלול או ציוד נלווה נזק כתוצאה משימוש בלתי סביר, מתחייב הספק להחליף את המכלול במחיר  6.15
 .הנקוב בנספח א'

 
הספק מצהיר, כי הוא רשאי ומוסמך מטעם היצרנים הנ"ל ומסוגל לתת שירותי אחזקה שוטפת, שירותי תמיכה  6.16

 מקצועית וביקורות טכניות לציוד, לפי המפורט במסמכי המכרז  וכן למכור ציוד מתוצרתם.
 

ל פי כל דין, למכירת הספק מצהיר כי משך כל תקופת ההתקשרות יהיו בידיו כל האישורים  וההיתרים, הנדרשים ע 6.17
 הציוד ומתן השרות.

 
הספק מתחייב, כי במידה ויפסיק להיות משווק מורשה / שותף עסקי של אחד היצרנים או במידה ואלו ישללו ממנו,  6.18

לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את ההתקשרות  עמכל סיבה שהיא, יודיע הזוכה למכבי מיד כשייווד
 מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.עם הזוכה, והזוכה 



 
הספק מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות  עבודה בטוחות, בצוות עובדים מיומן  6.19

 ובציוד תקין.
 
 
 
 

 :דרישות בטיחות 6.20
 

ההיבטים הקשורים להגנה מפני  ןלהדריך את עובדיו בעניי על הספק שעובדיו מועסקים בחצרות מכבי חלה חובה 6.20.1
 –סיכוני הבטיחות והבריאות הקיימים במקום בו הוא מבצע את עיסוקיו הנובעים משימוש בציוד או בחומרים 

 . 1984 –"תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשמ"ד  -בהתאם ל
 
הספק ינקוט באמצעים הנדרשים כדי לוודא שההדרכה שניתנה לעובדים הובנה על ידם כראוי וכי הם פועלים על  6.20.2

 פיה.
 

 הספק ינהל רישום שיכלול: שמות העובדים שהשתתפו בהדרכה, מועד מתן ההדרכה, סוג ההדרכה ושם המדריך. 6.20.3
 

האישי הנדרש לצורך ביצוע עבודתם ובפני  הספק מתחייב לספק לעובדיו המועסקים בחצרות מכבי את כל ציוד מגן 6.20.4
 הסיכונים שאליהם הם עלולים להיות חשופים וכל זאת בצורה בטוחה ומוגנת.

 
על הספק לוודא שכלי העבודה החשמליים והמכאניים שמשתמשים בהם עובדיו בחצרות מכבי תקינים, ונבדקו  6.20.5

 כראוי ובזמן.
 

ים. עליהם להכיר את כל תקנות החשמל ואת הוראות היצרנים על הספק להעסיק בתפקיד זה אך ורק טכנאים מיומנ 6.20.6
 בנוגע לבטיחותם שלהם ושל המערכות, המעגלים והמכשירים האלקטרוניים.

 
 על הספק לוודא ולספק לעובדיו בחצרות מכבי את כל העזרים המכאניים לשם הרמה והובלה של משאות כבדים. 6.20.7

 
ורים לעניין הבטיחות בעבודה ותקינות הציוד שבהם מכבי רשאית לבקש שיוצגו בפניה כל המסמכים הקש 6.20.8

 משתמשים עובדי הספק בחצרות מכבי.
 
 ניהול מלאי .8

  
 .מחסור לשם מניעת חודשים מכל המוצרים שבנספח א'  2לי של אנימיחזיק מלאי מי הספק 8.1
 וללא כל דיחוי.  מידי, באופן במי מהמוצריםדווח למכבי על כל מחסור הצפוי י הספק 8.2
ספק ההסכם כראות עיניה, ו  המוצר/ים מספק חלופי  את סור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכושבמקרה של מח 8.3

 שפה את מכבי בגין פערי העלויות, אם יהיו. י
 

 קנין רוחני זכויות .9
 

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת המונעת ממנו  הספק 9.1
ך את המוצרים למכבי  וכי אין באספקת המוצרים משום הפרת פטנט ו/או פגיעה כלשהי בזכויות של לספק בכל דר

 חברה ו/או גוף לרבות אדם אחר     כלשהו. 
לשפות לאלתר  הספקידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי במוצרים, מתחייב -היה ותתבע מכבי על 9.2

 לחברה כתוצאה   מתביעה שכזו. את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם
 

 מועסקי הספק .10
 

ייחשבו לכל צורך כעובדיו או     מכבי ל המוצריםהספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  10.1
, על חשבונו הוא באופן בלעדי שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם. ועליו תחול האחריות לגבי בלבד, 



 בין ,להם שייגרם לרכוש נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה 10.2
 אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי. בעת שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין

, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי מכביתחייב לפצות ו/או לשפות את מ ספקה 10.3
 המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

 
 
 
 

 אנשי קשר .11
 

 .עם  הספקלהיות איש הקשר הישיר  דוד שמשמכבי ממנה בזאת את   11.1
 

 מכבי.עם  היות איש הקשר הישיר ל ______________הספק ממנה בזאת  11.2
 _____________טלפון:_  _________שם: _

 ____________________________________________EMAIL__  _______סלולרי: 
 

 הסבת הסכם .12
 

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

 מראש ובכתב של מכבי.לאישור 

 
 אחריות וביטוח .13

 
או ממועד ממועד תחילת הסכם זה , ו/או על פי דין זה הסכםעל פי הספק   מהתחייבות /או ומבלי לגרוע מאחריות  13.1

בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת , ולערוך ולקיים על חשבונהספק    המוקדם, מתחייב לפי, תחילת מתן השירותים
ומהווה חלק בלתי  להסכם 'דכנספח המסומן " אישור עריכת ביטוחיםהמפורטים ב"הביטוחים את  ,ביטוחים בישראל

ביטוחי נותן " :(להלן ") ואת הביטוחים המפורטים להלןנותן השירותים ביטוחי עריכת אישור(להלן: " נפרד ממנו
 אחריות מקצועיתטוח ביולעניין  ההסכםפי -עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת  ")הביטוחים" ו/או "השירותים

 עד לתום תקופת ההתיישנות על פי דין. וביטוח חבות מוצר 
או ממועד  תחילת הסכם זה ממועד, לא יאוחר מכביללהמציא הספק   מתחייב , מכביללא צורך בכל דרישה מצד  13.2

. די המבטח, כשהוא חתום כדין על ינותן השירותיםאישור עריכת ביטוחי את , המוקדם לפי, תחילת מתן השירותים
הינו תנאי  כשהוא חתום כדין על ידי המבטחהספק    , כי המצאת אישור עריכת ביטוחיומצהיר, כי ידוע להספק   

על פי הסכם זה הספק   , ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויות ומתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על יד
 ו/או על פי כל דין. 

 י, אישור עריכת ביטוחמכבילהפקיד בידי הספק   , מתחייב נותן השירותיםחי מועד תום תקופת ביטומלא יאוחר  13.3
למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ולעניין ביטוח כך ונוספת  תקופת ביטוחבגין הארכת תוקפו להספק   

 עד לתום תקופת ההתיישנות על פי דין. וביטוח חבות מוצראחריות מקצועית 
וכל תנאי הספק    הנזכרים בהסכם זה, באישור עריכת ביטוחיהספק   ביטוחי ל תנאי מתחייב למלא אחר כהספק    13.4

כי  ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודאא מתחייב, בין היתר, והו, נותן השירותיםפוליסות ביטוחי 
ההתקשרות ולגבי ביטוח ת תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופהספק   פוליסות ביטוחי 

, לכל תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, ולא לעשות כל מעשה וביטוח חבות מוצר אחריות מקצועית
 . שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים

 ויותויהתחייבאו לגרוע בצורה כל שהיא מו/כדי לצמצם הספק   כי אין בעריכת הביטוחים על ידי  ,בהקשר זה מובהר 13.5
לפצות לשפות ו/או  ומחובתהספק   יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את , ולא להסכם זהבהתאם  וו/או אחריות

  אחראי לו על פי הסכם זה. אשהובגין כל נזק ו/או מי מטעמה  מכביאת 
 יביטוחעריכת ישור אלרבות את  יםלעריכת ביטוחהספק   את התחייבויות לבדוק  ת, אך לא חייבת,רשאיתהא  מכבי 13.6

ו/או התאמה ו/או הרחבה או תיקון ו/מתחייב לבצע כל שינוי הספק   וכאמור לעיל, הספק   שיומצא על ידי הספק   
 .ו על פי הסכם זהלהתחייבויותיאת הביטוחים נושא האישור על מנת להתאים  ושיידרש

 מכביינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על לעריכת הבדיקה ולדרישת הש מכביכי זכויות  ,מצהיר ומתחייבהספק    13.7
, טיבם, נותן השירותים יביטוחעריכת אישור הביטוחים נושא כל אחריות שהיא לגבי /או כל חובה ו האו מי מטעמו/

וזאת בין  ,זה הסכםעל פי הספק   היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 
 ובין אם לאו.אישורי עריכת הביטוחים  בדקונובין אם לאו, בין אם ת שינויים כמפורט לעיל נדרש עריכאם 



נה בבחינת דרישת מינימום יההספק    מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחי 13.8
א מנוע ובזאת, כי ה מצהיר ומאשרהספק   לפי הסכם זה.  וממלוא חבות הספק   שאינה פוטרת אותוהמוטלת על 

ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה  מכבימלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 
 אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.

הספק    רשאי יהא, יםהשירות נותן לביטוחי נוספים או/ו משלימים ביטוחים בעריכת צורך יש כי, השירותים נותן סבר 13.9
, כאמור משלים או/ו נוסף ביטוח כל. אלה נוספים או/ו משלימים ביטוחים חשבונו על ולקיים לערוך דעתו שיקול פי על

 צולבת אחריות לסעיף בכפוףהספק    של מחדל או/ו למעשה אחריותה בגין מטעמה מי או/ו מכבי את לשפות יורחב
 מי או/ו מכבי כלפי תחלוף זכות עלהספק    מבטח ויתור בדבר לרבות סעיף לוליכ והביטוח) חבויות ביטוחי לעניין(

למען הסר ספק, סעיפים  ).הרכוש ביטוחי לעניין( בזדון לנזק שגרם אדם כלפי יחול לא שהוויתור ובלבד מטעמה
 חלים גם על הביטוחים המשלימים ו/או הנוספים.לאישור עריכת ביטוחים,  5-10כלליים 

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק שייגרם  ור כי לא תהיה למצהיהספק    13.10
ו/או נזק אובדן תוצאתי  מכביל וו/או מי מטעמהספק    ידישיובא על  ו/או רכוש וו/או באחריותהספק   לרכוש בבעלות 

ביטוח רכוש ו/או הספק    ךוזאת בין אם ערבקשר ו/או במסגרת מתן השירותים  וו/או למי מטעמהספק   שייגרם ל
מכל אחריות לנזק כאמור למעט לגבי אדם שגרם  הו/או מי מטעמ מכביא פוטר את ואובדן תוצאתי ובין אם לאו, וכי ה

מתחייב כי הביטוחים יכללו סעיף מפורש על הספק   ביטוחים כאמור בסעיף זה הספק   ערוך ילנזק בזדון. במקרה בו 
ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  הו/או מי מטעמ מכביותר על זכות התחלוף כלפי פיו המבטח מו

   
 כי, נותן השירותים מתחייב, דין פי על או/ו זה הסכם פי הספק   על התחייבויות או/ו מאחריות לגרוע מבלי 13.11

 לכלול אחראי יהא הוא, זה סכםה נשוא, השירותים מתן עם בקשר או/ו במסגרת משנה קבלני עם בהתקשרותו
 או/ו זה בהסכם המפורטים הביטוחים את ולקיים לערוך יתחייבו המשנה קבלני לפיו סעיף ההתקשרות בהסכמי

 עם התקשרותם תקופת כל למשך וזאת, זה בהסכם כמפורט תנאיהם כל על, ההתקשרות ואופי העניין לפי, חלקם
 בשם המשנה קבלני את הספק   לכלול רשאי, לחלופין. זה בהסכם רהמוגד פי על יותר מאוחרת לתקופה הספק   או

 אין, ספק הסר למען. נותן השירותים ביטוחי עריכת באישור כמפורט ידו על הנערכים הביטוחים במסגרת המבוטח
 .ההסכם ו/או על פי דין פי הספק   על אחריות או/ו מהתחייבויות לגרוע כדי זה בסעיף באמור

, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו נחותים מהנוסח נותן השירותיםש, כי נוסחי פוליסות מוסכם בזאת במפור 13.12
 .מקביל לוהידוע כביט או כל נוסח 

 

 
 סודיות .14

 
התחייבות זאת  הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות את ההסכם ולא להעביר את ההסכם ו/או תוכנו לכל צד שלישי.

 מכל סיבה שהיא.תהא בתוקף גם לאחר סיומו של ההסכם 
 

 שונות .15
 

, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק עשוי להיות חב לה מתוך ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  15.1
 העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לספק ממכבי.

 
רותים על ידם לפני תחילת מתן באחריות הספק להדריך את כל עובדיו לגבי הסיכונים הייחודיים במסגרת מתן השי 15.2

 השרות על ידם ומעת לעת במהלך עבודתם.
 

 
 ידו.-פיקסלים, רקע לבן של הציוד המסופק על 800X533בגודל חיתוך:  jpgלדרישת מכבי הספק יעביר קובץ מסוג  15.3

 
 הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את השרות אינה בלעדית. 15.4

 
הספק מתחייב, כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו, מכל סיבה שהיא, יודיע הספק למכבי  15.5

לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הספק, והספק מתחייב לשתף  עמיד כשייווד
 הטכני הדרוש.פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל המידע 

 

 , מכבידנטבית בלב בע"מ: אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, לרבות, אך לא רקלכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי,  15.6
 אתה וכד' מכבי יזמותמכבי מגן, אגודת אחזקות בע"מ,  מכבי  בע"מ, קאר-מכבי טבעי, מכביו קרן מכביעמותת , בע"מ

 בהסכם זה. ההסכם הקבועים תנאי , ושאר המחירים על פי את המוצרים מהספקשמורה הזכות לרכוש 



 

 
, תוך חודש מהודעת מכבי על רצונה בכך ולכל המסרים שמכבי תחליט B2Bלדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי   15.7

 להפעיל, זאת מול החברה אשר עובדת עם מכבי ובמימון הספק.
 

במבנה  , בליווי קובץ ממוחשב,שבונית מרכזתלדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של ח 15.8
 .שתגדיר מכבי

 
הספק מתחייב, כי השירותים ו/או המוצרים המוצעים על ידו לא נרכשו, במישרין או בעקיפין, ממדינות שהסחר עמן  15.9

פי חוק (איראן לבנון וסוריה). כמו כן, מתחייב הספק להצהיר אם המוצרים / שירותים מיובאים ממדינות -אסור על
 להן אין קשרים דיפלומטיים עם מדינת ישראל.

 
הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים שהיו פתוחים בין מכבי לבין  15.10

, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי לא תהיה להם כל טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת הספק
במישרין ובעקיפין על ידה למכבי רותים וטובין שסופקו יעבור שבספרי החברה תרה של מכבי מוסכם כי הילהסכם זה. 

 ₪. 0עומדת על  31.12.2013תאריך   עד
כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על ידי צד למשנהו על פי הכתובת  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  15.11

 -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  3ד אליו נשלחה תוך כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצ
 .בעת המסירה בפועל

 68125תל אביב,  27רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 
        רח'  -                              הספק

 

 
 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 15.12

   zloczow_n@mac.org.ilמכבי: 15.12.1

 הספק:  15.12.2

 
                                                   _______________                          ______________________ 

   הספק                  מכבי שרותי בריאות                                                               
 

    שם מלא של החותם:                    

 



 עדכון ואימות פרטים -אישור קבלת ציוד במתקני מכבי  -ב נספח

 
 כלל הפרטים בטבלה זו ימולאו ויעודכנו ע"י נציג מכבי מקבל הציוד )1
נספח זה, לאחר שמולא ונחתם  ע"י נציג מכבי, יועבר ע"י הספק בצירוף חשבונית מקור ותעודת משלוח מקורית  )2

 וחתומה למחלקת רכש ציוד רפואי במטה מכבי.
לגרוע מהאמור במסמך הרכישה, צירוף הטבלה, לאחר שמולאה ע"י נציג מכבי,  הינו תנאי לתשלום עבור  מבלי )3

 הטובין שסופקו.
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תיאור 
 קום ימ

 פונקציונלי
  

ציוד 
(מס"ד 
  מכבי)

 תיאור ציוד  

 
התאמה  

בין ת. 
משלוח 
 להזמנה 

האם  
סופקו 
ספרות 
כתובה, 
הנחיות 

 יצרן
והוראות 
 בטיחות

האם  
 הבוצע

הדרכה 
 מעשית 

 
עמידה 
  במפרט

מספר  
הזמנת 
 רכש 

 
 ספק 

שם  
ושם 

משפחה 
העובד 
שקיבל 
 הציוד 

 
 חתימה 

                      
                      
                      
                      



 נספח ג'  
 

 דוח שרות למכשיר____________
 

 נתוני כותרת:
 

 תאריך:____________ חברה: ____________ שם הטכנאי: ____________
 

  דגם: ____________  יצרן: ____________
 

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

 מחוז: ____________ שם הסניף: ____________
 
 

 :גוף הדוח
 
 

ונים שבוצעו והחלקים שהוחלפו במהלך התיקון פרוט הבדיקות והתיק
 /טיפול:_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 חתימת הטכנאי: ____________

 
 אישור נציג הסניף:

 
 חתימה: ____________  תפקיד: ____________ שם: ____________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 אישור עריכת ביטוחי הספק  - 'דנספח 
        

 תאריך:_____________   
 לכבוד

 שלוביםברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים ו/או ח מכבי שירותי בריאות
 ")מכבי" (להלן ביחד ולחוד:

 
 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

בקשר לרבות ")  הספק(להלן: "הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 
 ספקבהסכם שנערך ביניכם לבין העם  בקשרהנלווים  וכן כל השירותיםעם מתן שירותי _______________________ 

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

וסח חדש) ו/או כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין (נ ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .1
, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה 1980 -על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

לתקופת ₪  20,000,000 לאירוע ובסה"כ ₪  6,000,000  או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של
 .ספקמי מעובדי ה קבע כי נושאים בחובות מעביד כלפיבמקרה וי עובדיה ומנהליי ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבה

 __________________פוליסה מספר 

 
ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מתן  לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו,
ביטוח. הלאירוע ובסה"כ לתקופת ₪   6,000,000 השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של

לסעיף אחריות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף  שפותל הפוליסה תורחב
רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 .באחריות או בפיקוח או בשליטת הספקמכבי שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש 
 __________________פוליסה מספר  .3

 

 
 עקב מוצרבקשר עם ו/או  , גרר, לרבות נזק בגין נזק גוף ו/או רכוש דין יעפ" הספקאחריותו של  כיסוי  -חבות מוצר טוחיב .4

של בגבול אחריות ") המוצרים (להלן:" ו/או הבאים מטעמו הספק י"עמשווק, מסופק מטופל,  המיוצר,
ת גם נזק הנובע ישירות הפוליסה מורחבת לכסו טוח.הבילתקופת  כלתביעה ובסה"  ___  4,000,000₪__________

למקרים בהם  מתבצעת בעיקר עבודה –(ככל שרלוונטי מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה 
למעשי ו/או  הבשל אחריותמכבי ת לשפות אורחב מהביטוח כאמור   .כגון הרכבה, התקנה ולא רק אספקת מוצרים)

נזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף ליהם בקשר הספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עלמחדלי 
. בביטוח המפורט לעיל לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

 זאתשבנדון, גם אם פעילות  השירותיםרטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק בקשר עם  תחולההפוליסה תהא בעלת 
, כלשהי מסיבה יחודש לא או יבוטל בחברתנו שהביטוח במקרה .___________ההסכם, אך לא לפני החלה בטרם נחתם 

 הביטוח תוקף פג וב מהמועד נוספים חודשים 6 למשך, מוארכת ותביעות נזקים גילוי תקופת תחול בפוליסה כי מוסכם
 נושא לכל ייחשב, המוארכת הגילוי תקופת במהלך הודעה תימסר ושעליו הביטוח בתקופת שיארע אירוע וכל בחברתנו

המוצרים על פי הפוליסה מורחבת לכלול גם: הדרכה, הגדרת . הביטוח תקופת במהלך ההודעה נמסרה עליו כאירוע ועניין
 תמיכה מקצועית, שירותי תחזוקה, ועדכוני תוכנה (לפי העניין .

 למקרה ולתקופת הבטוח. ₪  ) בגבול אחריות של    ___________    recallהביטוח מורחב לכלול כיסוי להשבת מוצרים (
 __________________פוליסה מספר      
 

 

 כללי 

 לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  ספקה .5
וכי אנו  הו/או מי מטעמ מכביאלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים .6

 .הו/או מי מטעמ מכבימוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי שניתנה ישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .7
 יום מראש. 30ם הודעה על כך בדואר רשו מכביל

 "ביט"לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כ(למעט בטוח אחריות מקצועית) , ספקמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות ה .8
 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו

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



         
 בכבוד רב        

 ___________חברה לביטוח בע"מ
 על ידי ____________________

 שם החותם ותפקידו       
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