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 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 
 
 

 בקשה להצעת מחיר 

 מעודכן -("הבקשה" –)להלן   7102מגוון פריטי חבישה לאספקת 
 מסומנים במרקר צהוב.שינויים 

 
 כללי .0

 

 :( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .0.0

  -0קטגוריה 

(, כמפורט ""המוצרים –)להלן   י ובתי המרקחת, עבור מרפאות מכבמגוון פריטי חבישה רגילה

 בבקשה.

  -7קטגוריה 

מגוון פריטי מכבי קאר )פריטי חבישה ממותגים בלוגו מכבי(, עבור מכירה בבתי המרקחת של 

 (, כמפורט בבקשה.""המוצרים –)להלן  , מכבי

לדואר  ימית יחזקאל, על גבי טופס ההצעה המצורף ושלוח אל  למלאאת ההצעות יש  .0.7

 .11:01עה שעד  2 4.11.2016 עד יום yamit_y@mac.org.ilלקטרוני א

 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  .0.1

 אין חובה להציע הצעה עבור כל הפריטים. .0.1

 אין חובה להציע הצעה עבור שתי הקטגוריות. .0.1

 בכל קטגוריה. מכבי רשאית לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד .0.1

 .הצעות מיטביותהספקים אשר הציעו שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם ה מכבי .0.2

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .0.1

היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר שקלול  .0.1

 המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

 ות מהמוצרים לצורך התרשמות ראשונית.דוגמאהספק מתבקש לשלוח  בשלב הגשת ההצעות .0.01

יחידות מכל  3 -ו  חבילה אחת מכל מוצר המגיע כאריזה סגורה,יש להעביר  -1קטגוריה מספר 

 מוצר בודד.

חבילה אחת מכל מוצר יש להעביר יש להעביר מוצרים עם/ בלי מיתוג קיים,  -2קטגוריה מספר 

 .יחידות מכל מוצר בודד 3 -ו  המגיע כאריזה סגורה,

המוצר המוצע בשתי הקטגוריות זהה, אין צורך להעביר פעמיים דוגמאות, אך יש ובמידה 

 לציין זאת על גבי הדוגמא.

לימית יחזקאל, רחוב  00:11בשעה  00.710117. לתאריךאת הדוגמאות הנ"ל יש להעביר עד 

יש לציין על גבי המוצר במדבקה, את תיאור הפריט  .5תל אביב, מחלקת רכש, קומה  22המרד 

 הספק באופן ברור ובולט.ושם 
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ולחלק מהפריטים  1לפריטים בקטגוריה ככל שיידרש במרפאות מכבי,  בשלב בחינת האיכות .0.00

חיוב פריטים לאבלואציה, על פי הכמויות המפורטות ללא  הספק מתחייב לספק, 2בקטגוריה 

 המסופק חובה שלציוד הודעה תישלח לספקים הנבחרים. .בטופס ההצעה )קובץ אקסל מצורף(

 .אישור אמ"ר בתוקף לאבלואציה, קיים

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם לשיקול  .0.07
דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה זו על מנת 

ת מימוש לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לרבו
 אופציות ככל שהן קיימות.

 

ימים מקבלת הודעה על  2ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .0.01
רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם 

  ההתקשרות שייחתם.
 

של מכבי קאר שת המוצרים אך רכי 0.0.7102יחל בתאריך  -מוצרי מכבי קארהסכם עבור  .0.01
)ניתנת לספק שנה של היערכות, גרפיקות, ייצור  0.0.7101 -לבתי המרקחת של מכבי תחל מה

 וייבוא של המוצרים(.
 

 
 המפרט המבוקש:  .7

 

 )קובץ אקסל מצורף(. מגוון פריטים, בהתאם למפורט בטופס ההצעה .7.0.0

 :תקנים בהם צריך לעמוד .7.0.7

ו/או בעלי אישור של רשות הבריאות בקנדה  CEו/או  FDAבעלי אישורי  פריטיםיוצעו 
(HEALTH CANADA ו/או בעלי אישור של רשות הבריאות ביפן ו/או בעלי אישור של )

 .TGA)רשות הבריאות באוסטרליה )

הנמכר בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או  יוצעו פריטים  .7.0.1
 הכמויות.  אוסטרליה בהיקפים שאינם פחותים מאומדן 

 חודשים. 31פגות תוקף מינימלי למוצרים:  .7.0.1

 יוצעו פריטים ללא חומרים אלרגניים.  -פריטים דביקים .7.0.1

 ימים מקבלת הזמנת הרכש. 2תוך  -לוחות זמנים לאספקה .7.0.1

  -אתרים לאספקה .7.0.2
הספק מתבקש להגיש הצעת מחיר הכוללת הובלה למחסן מרכזי, ולבתי המרקחת של 

 . הכל כפי שתבחר מכבימכבי בפריסה ארצית, ו
 

 -מוצרי מכבי קאר
עדיפות להצעה התואמת את יחידות המידה והגדלים כמפורט בטופס ההצעה, אך ינתן ת .7.0.1

 ניתן להציע גדלים שונים אך קרובים לגודל המבוקש.

ידו למכבי, תחת מותג מכבי, ייארזו, על חשבונו, -הספק מתחייב, כי המוצרים שיסופקו על .7.0.1
 הספקבאריזה ובתווית כפי שתדרוש מכבי ובהתאם לדרישות וכללי משרד הבריאות. 

 תווית. מכבי, על חשבונו, כרומלין או איריס עד לאישור האריזה והלמתחייב להגיש 

בנוסף, מתחייב הספק, כי מוצרים שישווקו תחת מותג מכבי ואשר יאושרו למכירה מחוץ 
"לדלפק הרוקח", ייארזו על חשבונו של הספק, ואריזתם תותאם על ידו לדרישות משרד 

כפי  מארזים מיוחדים/קבועיםהבריאות.בנוסף, לבקשת מכבי, יארוז הספק מוצרים שונים ב
 שיוסכם בין הצדדים.

 .מצורפות כנספח לבקשה להצעת מחיר -אריזה חיצונית ופנימית רישותד
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 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .1

 

                                                                                        המציע:  הספקשם  .1.0

 

                                  _____________שם איש הקשר אצל הספק: ________________  נייד: _____ .1.7

 

 .                                       ארץ ייצור: __                                                    יצרן:  .1.1
 

 :למוצריםלקוחות מרכזיים  .1.1
 

ותק במכירת  חברה
  המוצר

 טלפון איש קשר

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

  לא את המחירים על גבי טופס ההצעה המצורף כקובץ אקסל.יש למ - מחיר המוצר .1.1

 ישנו גיליון נפרד עבור כל קטגוריה.בקובץ  -לתשומת ליבכם

 
 _____________________        תקופת הערכות נדרשת לשם תחילת אספקות: .1.1

 
 מסמכים שיש לצרף להצעה: .1.2

 

 אישורי אמ"ר תקפים 

 ל מידע רלבנטי אחר.או כ, מפרט מלא של המוצר המוצע, פרוספקטים 

 
 

 הערות .1.1

 

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

 

  למעט ירפא לצרכן(המחירים אינם כוללים מע"מ( 

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

 

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

  אוסטרלי, למעט קריאת שרות אשר תתומחר בש"ח. לכל מטבע אחר יש לבקש אישור מראש.
 
  ימים. 00תוקף ההצעה 
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 תאריך : ________

  הסכם

 

 

 ("מכבי" - להלן)בין מכבי שרותי בריאות 

 .("הספק" -להלן ) ח.פ. __________לבין ____________

 

 ולבתי מרקחת למרפאות מגוון פריטי חבישהלאספקת: 
 

 

 

 

 ההסכם תקופת .0

 _________ועד יום   _________החל מיום  שנתייםלמשך הסכם זה יעמוד בתוקף  .1.1

 .("תקופת ההסכם" - להלן)

שנה תקופות נוספות בנות   שתילמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם  ב .1.2

פופים להסכמת , בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי. תנאים מיטיבים כבכל פעםוחצי 

 הספק. 

כולם או חלקם, והכל  -מכבי שומרת לעצמה הזכות להאריך את ההסכם עם הזוכים

בהתאם להצעתם לתקופת האופציה ולשביעות הרצון מהמוצרים והשירותים אשר סיפקו 

 עד כה.

 
, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכל שלב ומכל 1.2בסעיף  על אף האמור לעיל .1.3

יום מראש. במקרה זה תשלם מכבי  10ידי משלוח הודעה בכתב -היא, וזאת עלסיבה ש

 ספקאת הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או ה ספקל

 .חזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרותי

 

 תמורה .7

יהיו כמפורט במחירונים יריהם ומח המוצרים המסופקים על ידי החברה למכבי רשימת  .2.1

 להסכם זה. כנספח א' המצ"ב

את עלויות ההובלה והאספקה למחסן מרכזי וכן אספקה ישירה לבתי התמורה כוללת  .2.2

 המרקחת של מכבי, בפריסה ארצית, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי

ע במועד התמורה בשקלים תחושב על פי שער החליפין הידו –מחירים הנקובים במט"ח  .2.3

 ההזמנה.

 נאי תשלוםת .1

 יום.  11 בתנאי תשלום של  שוטף +התמורה תשולם כנגד חשבונית מס  .3.1

 .על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג החשבונית .3.2

אישור עפ"י חוק עסקאות גופים צבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( הספק יציג בפני מכבי  .3.3

 או מע"מנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק המעיד על ניהול פ 1021 – תשל"ו

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

 בהתאם לחוק. למע"מ ועסקאותי
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 יםאספקת המוצר .1

, במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר ושוטףלמכבי לספק  מתחייב הספק .4.1

 , לרבות המפרט המצורף.בהסכם זהוע כקב ימים 2 –תוך 

לרבות   ,השרות ינתן ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל .4.2

 .שטחי יו"ש ורמת הגולן

 הספק מתחייב להמשיך לספק שרות גם בשעת חרום. .4.3

   .ספקהוא הובלהעלויות כולל  הנקוב במחירון המחיר .4.4

עילות של כל אתר, וימסרו לכל אתר משלוחי המוצרים למכבי יהיו בהתאם לשעות הפ .4.5

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

ידו למכבי יהיו בעלי תאריך תפוגה ארוך ככל -הספק מתחייב כי המוצרים שיסופקו על .4.1

 חודשים מתאריך האספקה. 31 -האפשר ולפחות ל

לת הזמנות במייל, במידה ותבחר הספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר אלקטרוני לקב .4.2

 מכבי באופציה זו. 

לכל מוצר המסופק למכבי )ברמת החבילה( יוצמד מספר יצרן או מספר המציין את  .4.4

 בקורא ברקוד במרכז הלוגיסטי של מכבי. לצורך קליטתוהמוצר בצורה חד ערכית, 

 החלפת דגם מוצר המסופק למכבי: .4.0

למכבי אלא בתיאום מראש  מתחייב כי לא יוחלפו דגמים המסופקים ספקה 4.0.1

 ובהסכמתה. 

במקרה שבו הספק מעונין להחליף את הדגם/מוצר/מותג המסופק למכבי,  4.0.2

ומחירה  מזו של המוצר המוחלףבאחריותו להציע חלופה שאינה נופלת באיכותה 

, בכפוף להסכמתה של מכבי כאמור בסעיף לא יהא גבוה יותר מהמחיר הקיים

4.0.1. 

 

  : יםהפצת המוצר .1

שינוי מפיץ יעשה   "(.המפיץ______ )להלן: "____תעשה באמצעות חברת ___ יםהמוצר הפצת

 יום מראש בכתב. 30של  מוקדמת למכבי  בהודעהע"י הספק 

 

 ניהול מלאי  .1

     לשם מניעת חודשים מכל המוצרים שבנספח א' 3לי של אנימיחזיק מלאי מי הספק .1.1

  .מחסור

 , באופן מיידי וללא כל דיחוי. מי מן המוצריםבדווח למכבי על כל מחסור הצפוי י הספק .1.2

  המוצר/ים מספק חלופי  את במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש .1.3

 בגין פערי העלויות, אם יהיו.  והחברה תשפה את מכבי כראות עיניה, 
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 החלפה והחזרת  מוצרים .2

אשר תוחזר  של מוצרים זה פגומהתשלום כל אריתוספת הספק יחליף באופן מיידי וללא  .2.1

 על ידי מכבי.

ימים  10של מוצר/ים יבצע זאת הספק על חשבונו, בתוך  recallהיה ויידרש הליך של  .2.2

ידי החוק או      -מנקודות המכירה של מכבי או ממחסניה אלא אם כן יוגדר אחרת על

 בדרישות משרד הבריאות.

 קנסות .1

לפיצוי  אם לדרישות, זכאית מכבי, לא מילא הספק הזוכה את התחייבויותיו הבאות בהת .4.1

 מוסכם כלהלן:

 קנס חריגה דרישה הנושא

 מועד אספקה
 
ימים מיום קבלת  7

 הזמנת הרכש

מעלות ההזמנה בגין  2% פיגור באספקה

 כל יום פיגור.

עמידה במפרטים  מפרט המוצר

כמפורט בטופס 

 ההצעה

אי עמידה 

 במפרט

מעלות ההזמנה בגין  01%

 כל חריגה, זאת מעבר

להחלפת המוצר בחדש 

 שעומד במפרט

 

 מכבי תשקול הפעלת הסעיף בהתאם לסוג החריגה ותדירות החגירות. .4.2

פי סעיף זה הינם פיצויים מוסכמים וגביית הסכומים תעשה בלא צורך -הפיצויים על .4.3

 מהחשבונות השוטפים.  בהוכחת נזק. הקנסות יקוזזו על ידי מכבי 

 קנין רוחני זכויות .1

וא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה חוקית מצהיר כי ה הספק .0.1

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

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

 כלשהו. 

ן הפרת זכויות וטענות של צד שלישי במוצרים, ידי גורם כלשהו בגי-על מכבי ותתבעהיה  .0.2

       בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה כתוצאה  מכבילשפות לאלתר את  הספקמתחייב 

 מתביעה שכזו.

 

 מועסקי הספק .01

    מכבי ל המוצריםהספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  .10.1

בו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחש

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

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

 נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה .10.2

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

 למכבי.המוצרים ו/או מתן שרות אספקת 
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, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם מכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה .10.3

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

 פרק זה.

 

 קשראנשי  .00

 .הספקעם  להיות איש הקשר הישיר  ימית יחזקאל כבי ממנה בזאת את  מ .11.1

 מכבי.עם  להיות איש הקשר הישיר  _______הספק ממנה בזאת את  _____ .11.2

 

 

 הסבת הסכם .07

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

 בכתב של מכבי.ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ו

 

 אחריות וביטוח .01

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה הספק יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או  .13.1
 למכביהפסד, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזק תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שיגרמו 

או בקשר ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/ הו/או למי מטעמ ה/או ללקוחותיהו/או לעובדי
"( ו/או המוצרים" או "השירותיםעם מתן שירותי ___________________ )להלן:"

 במסגרתם, כמפורט ומוגדר בהסכם זה.

   
הראשונה, בגין כל נזק ו/או  ה, מיד עם דרישתמכביהספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את  .13.2

ת ושכ"ט עו"ד , לרבות הוצאומכביהוצאה ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או תשלום שייגרמו ל
, כתוצאה מאירוע, שהינו באחריות הספק, על פי ההסכם מכביבגין תביעה שתוגש נגד 

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל  מכביו/או על פי כל דין, והכל מבלי לגרוע מזכויות 
תרופה ו/או סעד אחרים ובלבד שניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה ו/או 

 תביעה כאמור.הוצאה ו/או 

 

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ממועד  .13.3

תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הספק לערוך 
ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את 

להסכם ומהווה חלק  כנספח ב'יכת ביטוחים" המסומן הביטוחים המפורטים ב"אישור ער
"(, וזאת למשך כל תקופת הביטוחים" ו/או "ביטוחי הספקבלתי נפרד הימנו )להלן "

ההתקשרות על פי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר למשך 
 מתום תקופת ההתקשרות.של שנה תקופה נוספת 

בים בנספח הינם בש"ח וניתן להמירם לסכומים בדולר מובהר כי סכומי הביטוח הנקו
ארה"ב בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת 

 החוזה.

 

יום  14 -, לא יאוחר ממכבימתחייב הספק להמציא ל מכביללא צורך בכל דרישה מצד  .13.4
יטוחי הספק לפני מועד תחילת מתן השירותים על פי הסכם זה אישור בדבר עריכת ב

כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. 
הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי 
המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא 

 ו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.תגרע מהתחייבויותי
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ככל שתקופת ביטוחי הספק תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב  .13.5

לעיל בגין הארכת  13.3הספק להפקיד בידי המזמין, אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

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

  13.5 -ו 13.4ידי הספק כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .13.1

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

 המגיע לספק לפי הסכם זה.

-של"אאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למזמין לפי חוק החוזים )תרופות(, הת

1020. 

ביטוחי הספק יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק, לרבות אי  .13.2
מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו 

 לקבלת שיפוי.  מכבישל  הבזכויותי

 

שירותים הספק מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן ה .13.4
נשוא חוזה זה הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה 
יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בנספח זה, על כל תנאיהם כמפורט 
בנספח זה, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק או לתקופה מאוחרת יותר על פי 

הספק לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח המוגדר בנספח זה. לחלופין, רשאי 
 בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או  .13.0

תביעה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו  
או מי מטעמו מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול והוא פוטר את המזמין ו/

לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הספק מתחייב כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק 
תוצאתי(  תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי המזמין ומי מטעמו )אך למעט 

 .למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון( והספק מתחייב לפעול
 

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .01

הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה  .14.1

בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע 

 התקשרות, לפני תחילתה או לאחר סיומה.ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת ה

לחוק  114הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .14.2

 .1022-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים  .14.3

 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 

 :ודיותדרישות לס .14.4

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל  .14.4.1

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

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

פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: -לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות הספק על

 (."המידע"
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למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל  .14.4.2

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

רת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמי .14.4.3

לעובדי הספק המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הספק, נותני שירותים 

פי ההסכם יחתמו על כתב -והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי הספק )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד 

יבויות הספק לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם בהתחי

ידי מכבי(. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי -לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

ידי עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או -הספק יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על

 עבורו.

 ל על:חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחו .14.4.4

מידע שהיה בידי הספק ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם  .14.4.4.1

 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  .14.4.4.2

 סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של  .14.4.4.3

 ספק.ה

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על .14.4.4.4

ובלבד שהספק הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה 

 להתגונן מפניו.

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הספק לא  .14.4.5

 וע ההסכם.יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצ

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו  .14.4.1

התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו 

בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום 

בות לשמירת המידע בסודיות, וכי הספק מודע למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחיי

 לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות  .14.4.2

האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או 

לו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק הגנת מי מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות א

, וכל דין 1001-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1041-הפרטיות, התשמ"א

 רלבנטי נוסף.

 

 שונות .01

הספק מצהיר כי נשוא ההסכם רשום בפנקס אמ"ר וכי הוא מתחייב לקיום הרישום משך  .15.1

 השימוש בציוד .כל תקופת ההסכם ותקופות ההארכה באם יהיו, ולאורך כל תקופת 

 באם נדרשת אבלואציה, חובה שלציוד אישור אמ"ר בתוקף  .15.2

 

 



 -סודי -

 82מתוך  10עמוד 

, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  .15.3

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

 שיגיע לספק ממכבי.

בדיו לגבי הסיכונים הייחודיים במסגרת מתן השירותים באחריות הספק להדריך את כל עו .15.4

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

 

הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את  .15.5

 השרות אינה בלעדית.

 
צוג ישלל ממנו, מכל סיבה הספק מתחייב, כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה והיי .15.1

שהיא, יודיע הספק למכבי מיד כשיוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק 

את ההתקשרות עם הספק, והספק מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר 

 מכבי ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.

 

: אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, רקלרבות, אך לא לכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי,  .15.2

 מכבי  בע"מ, קאר-מכבי טבעי, מכביו קרן מכביעמותת , בע"מ , מכבידנטבית בלב בע"מ

את המוצרים שמורה הזכות לרכוש  אתה וכד' מכבי יזמותמכבי מגן, אגודת אחזקות בע"מ, 

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

, תוך חודש מחתימת ההסכם, לכל המסרים B2B  פק יתחבר לשירותילדרישת מכבי הס .15.4

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

 הספק.

הספק ייערך מבחינת התאמת תהליכי עבודה ותהליכים מחשוביים לתמוך בתהליכים 

עודת משלוח דגיטלית, קבלת הרשומים הבאים: הזמנה ועדכון הזמנה, אישור הזמנה, ת

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

 

, לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית מרכזת 9.515

 5במבנה שתגדיר מכבי בליווי קובץ ממוחשב,

 
לא נרכשו, במישרין או  הספק מתחייב, כי השירותים ו/או המוצרים המוצעים על ידו .15.10

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

הספק להצהיר אם המוצרים / שירותים מיובאים ממדינות להן אין קשרים דיפלומטיים 

 עם מדינת ישראל.

 

והסכומים הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות  .15.11

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

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

מכבי בספרי החברה עבור שירותים וטובין שסופקו על ידה למכבי במישרין ובעקיפין עד 

 ₪. 0ל עומדת ע 1.1.2011תאריך 
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הספק מצהיר כי הוא עומד בכל החוקים, התקנות והנחיותיהן של הרשויות הרלוונטיות  .15.12

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

 כלשהן בנושאי איכות הסביבה.

שום על כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר ר .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  .15.13

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

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

 14125תל אביב,  22רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

        רח'  -                              הספק

 

 דואר האלקטרוני של הצדדים:כתובות ה .15.14

        מכבי: 15.2.1

        הספק: 15.2.2

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 
 

 

 

 

                                              _______________   _______________ 

   הספק                         מכבי שרותי בריאות                                               

    שם מלא של החותם:       

 

     חותמת: 

 

 
 
 
 
 
 



 -סודי -

 82מתוך  12עמוד 

 מחירון להסכם-ספח א'נ
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  אישור עריכת ביטוחי הספק -  נספח ב

     
 תאריך:_____________ 

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

 "(מכבי" לחוד:)להלן ביחד ו
 

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

)להלן: הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 
וכן כל השירותים הנלווים בקשר עם מתן שירותי _______________________ לרבות "(  הספק"

"( וזאת לתקופה ההסכם" -" והשירותים" )להלן בהתאמה: ספקבהסכם שנערך ביניכם לבין העם  בקשר
 "(.תקופת הביטוח)להלן: "ת ביום _______ המתחילה ביום _______ ומסתיימ

 

כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת  ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .1
, בגין מוות ו/או נזק 1040 -הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות 
ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי הלתקופת ₪  20,000,000 לאירוע ובסה"כ ₪  1,000,000  של

 .ספקמעובדי המי  קבע כי נושאים בחובות מעביד כלפיבמקרה וי עובדיה ומנהלי

 __________________פוליסה מספר 

 

ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל 

מסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות מטעמה, בקשר עם ו/או ב
את מכבי בגין אחריותה  שפותל הפוליסה תורחבביטוח. הלאירוע ובסה"כ לתקופת ₪   1,000,000 של

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

 .באחריות או בפיקוח או בשליטת הספקמכבי ויבוטל כל חריג בגין רכוש 

 __________________פוליסה מספר  .3

 

 

בקשר  , גררת נזק , לרבובגין נזק גוף ו/או רכוש דין יעפ" הספקאחריותו של  כיסוי  -חבות מוצר טוחיב .4
"( המוצרים)להלן:" ו/או הבאים מטעמו הספק י"עמשווק, מסופק מטופל,  המיוצר, עקב מוצרעם ו/או 

 תלשפות אורחב מהביטוח כאמור   .טוחהבילתקופת  כלתביעה ובסה" ₪   2,000,000של בגבול אחריות 
נזקים לעליהם בקשר  הספק ו/או בשל אחריות אשר תוטללמעשי ו/או מחדלי  הבשל אחריותמכבי 

שנגרמו בקשר עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו 
 תחולה. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

החלה  זאתות שבנדון, גם אם פעיל השירותיםרטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק בקשר עם 
 יחודש לא או יבוטל בחברתנו שהביטוח במקרה .___________ההסכם, אך לא לפני בטרם נחתם 

 חודשים 1 למשך, מוארכת ותביעות נזקים גילוי תקופת תחול בפוליסה כי מוסכם, כלשהי מסיבה
 הודעה סרתימ ושעליו הביטוח בתקופת שיארע אירוע וכל בחברתנו הביטוח תוקף פג וב מהמועד נוספים
 תקופת במהלך ההודעה נמסרה עליו כאירוע ועניין נושא לכל ייחשב, המוארכת הגילוי תקופת במהלך

הגדרת המוצרים על פי הפוליסה מורחבת לכלול גם: הדרכה, תמיכה מקצועית, שירותי . הביטוח
 .תחזוקה, ועדכוני תוכנה )לפי העניין 

 . ( recallהשבת מוצרים )הביטוח מורחב לכלול כיסוי ל
 __________________פוליסה מספר      

 

 

 כללי 

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

ו/או מי  מכביבביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .1
 .הו/או מי מטעמ מכביי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי וכ המטעמ

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת ישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .2
 יום מראש. 30הודעה על כך בדואר רשום  מכביהביטוח מבלי שניתנה ל
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לא יהיו נחותים )למעט בטוח אחריות מקצועית( , פקסמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות ה .4
או כל נוסח אחר  במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו "ביט"מהנוסח הידוע כ

 שיחליף אותם.

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

         
 בבכבוד ר        

 ___________חברה לביטוח בע"מ
 על ידי ____________________

 )שם החותם ותפקידו(       

 



 -סודי -

 82מתוך  15עמוד 

 ________תאריך : 

  הסכם
, ("הספק"להלן: ) ח.פ. __________ __________לבין ___ ("מכבי": להלן)בין מכבי שרותי בריאות 

 .("מותג מכבי"ן: "מכביקאר" )להל -מכבי תחת המותג הפרטי של  לאספקת מוצרי חבישה

 

 תוקף ההסכם .0

________ )להלן:  ועד יום _______  החל מיום למשך שנתיים  ףהסכם זה יעמוד בתוק 1.1
 (."תקופת ההסכם"

 .01.01.2014אספקה ראשונה של המוצרים למכבי תחל בתאריך  1.2

 כל שנהתקופות אופציות בנות  2-למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב 1.3
מכבי  תנאים מיטיבים כפופים להסכמת הספק.  .או מיטיבים למכבי נאים זהיםבתאחת, 

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

 
 הספקהתחייבויות והצהרות  .7

על הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים המופיעים בנספח א' להסכם מצהיר, כי הוא ב הספק 2.1
, וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את ("המוצרים")להלן:  זה

המוצרים. עוד מצהיר הספק, כי אין באספקת המוצרים משום הפרת פטנט ו/או פגיעה כלשהי 
 אחר כלשהו. בזכויות של חברה ו/או גוף, לרבות אדם 

ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי כלשהו -יתבע עלמכבי תהיה ו 
כתוצאה למכבי בגין כל הוצאה שתיגרם מכבי לשפות לאלתר את  הספקבמוצרים, מתחייב 

 מתביעה שכזו.

, ובהתאם לקבוע בהסכם מכביאך ורק לתחת מותג מכבי הספק מתחייב לספק את המוצרים  2.2
ישירות בעצמו ו/או באמצעות תחת מותג מכבי הספק לא יהא רשאי לספק את המוצרים זה. 

מכבי, אלא ככל שקיבל לכך את מפיץ מטעמו לנקודות מכירה ו/או לכל גורם כלשהו מלבד 
 .הסכמת מכבי בכתב ומראש

, על חשבונו ,יארזומכבי, יתחת מותג מכבי, ידו ל-הספק מתחייב, כי המוצרים שיסופקו על 2.3
מתחייב  הספק ובהתאם לדרישות וכללי משרד הבריאות.מכבי יזה ובתווית כפי שתדרוש באר

 , על חשבונו, כרומלין או איריס עד לאישור האריזה והתווית. מכביללהגיש 

ואשר יאושרו למכירה מחוץ מכבי שישווקו תחת מותג  מוצריםכי  ,בנוסף, מתחייב הספק
תותאם על ידו לדרישות משרד ואריזתם  ,פקיארזו על חשבונו של הסי"לדלפק הרוקח", 

 הבריאות.

כפי שיוסכם בין  מארזים מיוחדים/קבועיםבנוסף, לבקשת מכבי, יארוז הספק מוצרים שונים ב
 הצדדים.

הבריאות  ממשרדתקף  אישורלמכבי  ימציא הספקלכניסתו לתוקף של הסכם זה,  כתנאי 2.4
 (.לשיווק המוצר )אישור אמ"ר

 יהיה רשום ומאושר בהתאם לדרישות החוק. הספקידי -ג שיסופק עלככלל, כל מוצר מכל סו

יישא בכל העלויות ויבצע את מלוא הטיפול ברישום המוצרים מול הגורמים  הספק 2.5
 הרלוונטיים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בסוף כל שנה קלנדארית )עד לחודש מרץ בשנה העוקבת לה( יעביר  2.1
בפרסום / קידום מכירות שיבוצעו על ידי מכבי הספק למכבי הנחת מחזור בגין השתתפות 

באותה שנה למוצרי מותג מכבי, בסך של %__ מהמחזור השנתי של הספק בבתי מרקחת מכבי 
 פארם ובבתי המרקחת הפרטיים. 

 

 תנאי סחר .1

 יהיו כמפורט במחירונים המצ"בומחיריהם למכבי  הספקידי -המוצרים המסופקים עלרשימת  3.1
 .("המוצרים"לן: )לה להסכם זה כנספח א'
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   .אספקהוהובלה עלויות  יםכולל ים הנקובים במחירונים הנ"להמחיר 3.2

 
 
 

 תנאי תשלוםתמורה ו .1

)להלן:  להסכם' א בנספח הנקובים המחיריםפי -על, המוצרים אספקת בגין למפיץ תשלם מכבי 4.1
 המוצרים מחירי שבין, קיים אם, הפער בגין המפיץ את לזכות מתחייב הספק. ("התמורה"

, וכן הוא למכבי שיוגשו בחשבוניות המפיץ מחירי לבין, להסכם' א בנספח כמפורט הסכםב
 .מתחייב לזכות את מכבי בגין החזרים על ניפוקים בבתי מרקחת פרטיים

 .15התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף + 4.2

 ,ת ניהול חשבונות(אישור עפ"י חוק עסקאות גופים צבוריים )אכיפהספק יציג בפני מכבי  4.3
פטור  או מע"מהמעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק  1021-תשל"וה

 ווכן נוהג לדווח על עסקאותי ונוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותי הואמניהול זה, על כי 
 .בהתאם לחוק למע"מ

להסכם זה ומהווה  כנספח ג'הספק יחתום עם מכבי על הסכם הנחה גלובלית בנוסח המצ"ב  4.4
 חלק בלתי נפרד הימנו.

 

 יםאספקת המוצר .1

 במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר ושוטף.למכבי לספק  מתחייב הספק 5.1

 הספק מתחייב להמשיך לספק שרות גם בשעת חרום. 5.2

תקופתית שתעביר אליו לתחזית הזמנות בהתאם  ,את המוצריםלמכבי מתחייב לספק  הספק 5.3
אספקת המוצרים תבוצע באופן סדיר ושוטף בהתאם להזמנות ייצור תקופתיות שיועברו  מכבי.

ידי סניפי -עלמעת לעת  שיועברו אליוובהתאם להזמנות אספקה שוטפות ידי מכבי או -אליו על
 .)בהתאם להחלטת מכבי( בתי המרקחת "מכבי פארם"

 :הזמנות ייצור תקופתיות 5.4

כאמור, יודיע הספק בכתב למכבי מתי יהיה עם קבלת הזמנות הייצור התקופתיות  5.4.1
 המלאי המפורט בהזמנות הנ"ל זמין לאספקה. 

ומעלה מהמועד שנקב הספק, תהא חודש זמינות המלאי הנ"ל של מקרה של עיכוב בב 5.4.2
כמות את אותה הזמנת ייצור תקופתית או לחלופין לשנות את ה לבטלמכבי רשאית 

 הנקובה בה.

 :הזמנות אספקה שוטפות 5.5

מיום הקמת ההזמנה, תבוטל ההזמנה אוטומטית  10ספק לא יספק את המוצרים תוך הככל ש
לא תבוצע קבלת טובין במכבי  ,ספק את ההזמנה לאחר פרק זמן זהאם הספק יבמערכות מכבי. 
 את מכבי בגין הזמנה זו. והספק לא יחייב

מזמין אתר  ימסרו לכליו, אתר יהיו בהתאם לשעות הפעילות של כללמכבי  מוצריםמשלוחי ה 5.1
 , ולרבות יחידות אחרות במכבי.בלבד ולא יושארו בכל מקום אחר

הבריאות  ממשרדתקף אמ"ר  אישור למכבי ימציא הספקלכניסתו לתוקף של הסכם זה,  כתנאי 5.2
 .לשיווק המוצר 

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

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

ידו למכבי יהיו בעלי תאריך תפוגה ארוך ככל האפשר -הספק מתחייב כי המוצרים שיסופקו על 5.4
ידי הצדדים ואשר -חודשים מתאריך האספקה, למעט מוצרים אשר יסוכמו על 31-ל ולפחות

 חודשים. 24-בגינם תאריך תפוגתם יהא פחות מהאמור לעיל אולם בכל מקרה לא יפחת מ
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ועל עמידתן  יםשל המוצרהוראות השימוש ו ותשל האריז לתקינותןבלעדי הספק אחראי  5.0
 פקודתו 1041-"אהתשמלגרוע( חוק הגנת הצרכן,  בהוראות הדינים השונים, לרבות )אך מבלי

 .1041-"אתשמההרוקחים ]נוסח חדש[, 

ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם המוצרים עם )לפי העניין( הספק יספק  5.10
היצרן, הוראות בטיחות וכן תמצית הוראות הפעלה ואחזקה בעברית, הכל ככל שנדרש בשים 

לב לסוג המוצר ומאפייניו. 

מקבל האת  ויחתים ,'כנספח בבנוסח המצ"ב  "אישור קבלת ציוד במתקני מכבי"ימלא  ספקה 5.11
יהוו אישור ל"מסירה" ים חתומ. תעודת משלוח ונספח ב' מלא תעודת משלוחעל טופס זה ועל 

 .לעיל( 4.3המפיץ/מכבי )לפי העניין, כאמור בסעיף ידי -כלומר אישור כי הציוד התקבל על –

ידי הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל, לרבות שטחי -לינתן עיהשרות  5.12
 יו"ש ורמת הגולן.

 החלפת דגם מוצר המסופק למכבי: 5.13

מתחייב כי לא יוחלפו דגמים המסופקים למכבי אלא בתיאום מראש  ספקה 5.13.1
 ובהסכמתה. 

במקרה שבו הספק מעונין להחליף את הדגם/מוצר/מותג המסופק למכבי,  5.13.1.1
ומחירה לא יהא גבוה  מזו של המוצר המוחלףע חלופה שאינה נופלת באיכותה באחריותו להצי

 5.13.1, בכפוף להסכמתה של מכבי כאמור בסעיף יותר מהמחיר הקיים

 
  הפצת המוצר .1

שינוי מפיץ יעשה "(. המפיץ)להלן: " הפצת המוצרים תעשה באמצעות חברת ____________ 1.1
 .יום מראש בכתב 30של  מוקדמת למכבי  בהודעהי הספק יד-לע

המוצרים המפורטים בנספח א' להסכם,  ה שלספקה ואכישייצור, רהסכם זה מתייחס ל 1.2
כולל בית  (,"מכבי פארם"להלן: ) מכביבאמצעות בתי המרקחת של הן למבוטחי מכבי, 

 והן באמצעות בתי מרקחת פרטיים.מרקחת מכבי פארם אילת, 

 

 החלפה והחזרת מוצרים .2

אשר תוחזר על  של מוצרים תשלום כל אריזה פגומהתוספת וללא  ידייהספק יחליף באופן מ 2.1
 ידי מכבי.

, בעיה מכבי, תחת מותג למכביידי הספק -היה ותתגלה באחד מהמוצרים המסופקים על 2.2
 באיכות המוצר, לרבות אך מבלי לגרוע:

או אחר לאתר הייצור כפי שאושרו  GMP ,ISOחריגה מתנאי רשיון יצרן / אישור  2.2.1
 י גוף או גופים מוכרים במדינת ישראל; אויד-לשיווק על

חריגה מתנאי רשיון המוצר ו/או אישור ייבוא המוצר ו/או תעודת היתר שיווק המוצר  2.2.2
ידי -ו/או כל מסמך אחר הנדרש לשיווק המוצר במדינת ישראל כפי שאושר לשיווק על

 גוף מוכר במדינת ישראל; או

 ;1014-תשכ"חאי התאמה בממכר, כהגדרת מושג זה בחוק המכר, ה 2.2.3

 בהקדם וללא דיחוי.  מכביידווח על כך הספק לכי אז 

ימים מנקודות  3של מוצר/ים יבצע זאת הספק על חשבונו, בתוך  recallהיה ויידרש הליך של  2.3
ידי החוק או בדרישות משרד -אלא אם כן יוגדר אחרת על ,המכירה של מכבי או ממחסניה

 הבריאות.

 החזרות שוטפות  2.4

מור לעיל, משך כל תקופת ההסכם, החזרת מוצר/ים לספק באופן שוטף )שלא מבלי לגרוע מהא
ממלאי מכבי, לפי נוהל  B2Bלעיל(, תבוצע באמצעות מערכת  7.3-ו 7.1נכנסת בגדר סעיפים 

 באותה עת. ההחזרות הנהוג במכבי

הצדדים יידעו ויעבירו האחד לשני כל תלונה של לקוחות ו/או מטעם המפיץ הנוגעת למוצרים.  2.5
 הצדדים יפעלו כמיטב יכולתם לתקן את הפגמים הנובעים מהתלונות. 
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 ניהול מלאי  .1

הספק ינהל במחסניו ו/או במחסני המפיץ את מלאי המוצרים בהתאם לתחזית ההזמנות  4.1
בי, וזאת על מנת שיהא באפשרותו להיענות להזמנות השוטפות השנתית שנמסרה ממכ

 שתתבצענה מסניפי "מכבי פארם" כאמור לעיל.

 כל וללא מיידי באופן, במוצר/ים הצפוי מחסור כל על מכבי של הרכש למחלקת דווחהספק י 4.2
מבלי לגרוע מהאמור, הספק יהא אחראי לביצוע כל הדיווחים הנדרשים במקרה כזה, . דיחוי
 ת למשרד הבריאות.לרבו

מכבי בגין כל הנזקים הישירים שנגרמו לה את  הספקבמקרה של מחסור כאמור, ישפה 
במקרה של מחסור האמור לעיל לא יחול כתוצאה מהמחסור כאמור עבור כל תקופת מחסור. 

, אסון טבע, שביתה, הנובע מכוח עליון )שריפה, רעידת אדמה, מחסור עולמי בחומרי גלם
 .ובלבד שהיה בכך כדי למנוע בפועל מהספק מילוי התחייבויותיו ,וכד'( מלחמה

. הספק מתחייב, B2B-ידוע לספק כי בכוונת מכבי להקים פורטל חוסרים במסגרת מערכת ה 4.3
כי הוא והמפיץ מטעמו ישתמשו בפורטל הנדון לכשיוקם על מנת לדווח למכבי על חוסר הקיים 

 לו"ז לחזרתו. ו/או צפוי להיות קיים בגין מוצר לרבות צפי

לשיפור התקשורת  B2Bידוע לספק כי מכבי בוחנת את האפשרות להרחבת פעילות מערכת  4.4
 מול הספק, והספק מתחייב כי הוא והמפיץ מטעמו ישתמשו במערכת זו ככל שיידרשו. 

שאושרו מבלי לגרוע מהאמור, ככל שבין המוצרים נשוא הסכם זה נכללים מוצרים גנריים  4.5
זי במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש אי, עדת רכש של מכבובו

באם תאלץ מכבי לשלם לספק חלופי מחיר גבוה מזה  המוצר/ים מספק חלופי כראות עיניה.
את מכבי בגין ההוצאה העודפת שנגרמה למכבי בתוך הספק שפה יהמופיע בהסכם זה, 

 שלושים ימים מיום דרישתה של מכבי.

 
  העדר אפליה .1

, במכשור רפואישמכבי מפעילה תוכנית ממוחשבת שמטרתה לעודד שימוש רציונלי לכך  דעמוהספק 
 ו.רואה בכך אפליה למוצרי וא אינווה

 

 אנשי קשר .01

 להיות איש הקשר הישיר של הספק.__________ מכבי ממנה בזאת את  10.1

 הספק ממנה בזאת את _______________ להיות איש הקשר הישיר של מכבי. 10.2

 
 הסכם הסבת .00

פי ההסכם או את החובות הנובעות ממנו,  -כויותיו עלזפק איננו רשאי למסור או להעביר לאחר את הס
 .מכבי של ובכתב מראש לאישור בכפוף אלא

 
 המשכיות עסקית והתאוששות מאסון .07

כי ידוע לו שלאור היותה קופת חולים המספקת שירותי בריאות , ידי הספק-מובהר ומוצהר על
, רוםיח-כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת", מפעל חיוני"רום מכבי תחשב הרי שבזמן חי, לקהילה
ולפיכך הוא מתחייב להמשיך ולספק את התכשירים לפי הסכם זה גם בזמן חירום , 1012-התשכ"ז

 .אלא מסיבות שאינן תלויות בספק ואשר מונעות בפועל מהספק את אספקת המוצר / , כאמור

 
 אחריות וביטוח .01

לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה  פי דין-עללבדו אחראי  הספקור בהסכם זה, מבלי לגרוע מהאמ 13.1
למכבי יגרמו יו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזק תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, ש

עקב ו/או בקשר עם ייצור ו/או אספקת המוצרים, כמפורט ו/או למבוטחיה ו/או למי מטעמה 
 יוכיח שהספקלא תהיה כל חבות בקשר לאמור לעיל, למעט נזקים  מכבילומוגדר בהסכם זה. 

 .מכביכי נגרמו עקב מעשה בזדון של 

הראשונה, בגין מכבי ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה מתחייב לפצות ו/או לשפות את  הספק 13.2
, מכביבגין תביעה שתוגש כנגד רכי דין, עור טרחת כל נזק ו/או הוצאה, לרבות הוצאות ושכ



 -סודי -

 82מתוך  10עמוד 

פי -ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על הספקכתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של מכבי למו שייגר
 פי כל דין.-הסכם זה או על

 שיפוי כאמור יהיה בכפוף לתנאים שלהלן:

 ניתן פסק דין חלוט; 13.2.1

 מכבי הודיעה לספק אודות תביעה כאמור ואפשרה לו להתגונן בפניה; 13.2.2

ול ההגנה, ובלבד שלא יהא בכך מכבי תשתף פעולה עם הספק בכל הקשור לניה 13.2.3
 להשית על מכבי הוצאות;

 מכבי לא תחתום על הסכם פשרה בתביעה כאמור ללא הסכמת הספק; 13.2.4

הספק לא יעלה טענות ו/או יצהיר הצהרות בתביעה או בהסכם פשרה כאמור שיש  13.2.5
 בהן כדי להודות באשמת מכבי, ללא קבלת הסכמת מכבי מראש ובכתב

ממועד תחילת דין,  ו/או על פי זה הסכםפי -על הספקמהתחייבות /או ומבלי לגרוע מאחריות  9151
לערוך ולקיים על הספק  המוקדם, מתחייב לפי, או ממועד תחילת מתן השירותיםהסכם זה 

המפורטים הביטוחים את  ,בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל ,וחשבונ
: )להלן ממנומהווה חלק בלתי נפרד להסכם ו 'דכנספח " המסומן אישור עריכת ביטוחיםב"

" ו/או ביטוחי הספק" :)להלן "( ואת הביטוחים המפורטים להלןהספק ביטוחי עריכת אישור"
 ביטוח חבות מוצרולעניין  ההסכםפי -עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת  "(הביטוחים"

 מתום תקופת ההתקשרות.של שנה תקופה נוספת  למשך

תחילת  ממועד, לא יאוחר מכביללהמציא  הספקמתחייב , מכביללא צורך בכל דרישה מצד  13.4
, הספקאישור עריכת ביטוחי את , המוקדם לפי, או ממועד תחילת מתן השירותים הסכם זה

 , כי המצאת אישור עריכת ביטוחיומצהיר, כי ידוע ל הספק. כשהוא חתום כדין על ידי המבטח
מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על הינו תנאי  כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הספק

 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  הספק, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויות ויד

, אישור עריכת מכבילהפקיד בידי  הספק, מתחייב הספקמועד תום תקופת ביטוחי מלא יאוחר  13.5
קופת ההתקשרות על למשך כל תכך ונוספת  תקופת ביטוחבגין הארכת תוקפו ל הספק יביטוח

עד לתום תקופת ההתיישנות  וביטוח חבות מוצרפי ההסכם ולעניין ביטוח אחריות מקצועית 
 על פי דין.

 הנזכרים בהסכם זה, באישור עריכת ביטוחי הספקביטוחי מתחייב למלא אחר כל תנאי  הספק 13.1
הביטוח לשלם את דמי א מתחייב, בין היתר, והו, הספקוכל תנאי פוליסות ביטוחי  הספק

תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך,  הספקכי פוליסות ביטוחי  ,במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא
וביטוח חבות  ההתקשרות ולגבי ביטוח אחריות מקצועיתותהיינה בתוקף במשך כל תקופת 

, לכל תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי מוצר
 . הפקיע את תוקף הביטוחיםלצמצם ו/או ל

או לגרוע בצורה כל ו/כדי לצמצם  הספקכי אין בעריכת הביטוחים על ידי  ,בהקשר זה מובהר 13.2
יהיה בעריכת הביטוחים כדי , ולא להסכם זהבהתאם  וו/או אחריות ויותוישהיא מהתחייב

 אהושבגין כל נזק ו/או מי מטעמה  מכבילפצות את לשפות ו/או  ומחובת הספקלשחרר את 
  אחראי לו על פי הסכם זה.

לרבות את  יםלעריכת ביטוח הספקאת התחייבויות לבדוק  ת, אך לא חייבת,רשאיתהא  מכבי 13.4
מתחייב לבצע כל שינוי  הספקוכאמור לעיל,  הספקשיומצא על ידי הספק  יביטוחעריכת אישור 

נושא האישור את הביטוחים על מנת להתאים  ושיידרשו/או התאמה ו/או הרחבה או תיקון ו/
 .ו על פי הסכם זהלהתחייבויותי

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן  מכביכי זכויות  ,מצהיר ומתחייב הספק 13.0
אישור הביטוחים נושא כל אחריות שהיא לגבי /או כל חובה ו האו מי מטעמו/ מכבימטילות על 

דרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה , טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העהספק יביטוחעריכת 
ובין נדרש עריכת שינויים כמפורט לעיל וזאת בין אם  ,זה הסכםעל פי  הספקשהיא המוטלת על 

 ובין אם לאו.אישורי עריכת הביטוחים  בדקונאם לאו, בין אם 

נה בבחינת יה הספק מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחי 13.10
 הספקלפי הסכם זה.  וממלוא חבות הספק שאינה פוטרת אותות מינימום המוטלת על דריש

ו/או מי מטעמה  מכביא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי ומצהיר ומאשר בזאת, כי ה
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אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה 
 הביטוחי שהוצא על ידו.

 רשאי יהא, הספק לביטוחי נוספים או/ו משלימים ביטוחים בעריכת צורך יש כי, הספק ברס 13.11
 כל. אלה נוספים או/ו משלימים ביטוחים חשבונו על ולקיים לערוך דעתו שיקול פי על הספק
 אחריותה בגין מטעמה מי או/ו מכבי את לשפות יורחב, כאמור משלים או/ו נוסף ביטוח

 והביטוח( חבויות ביטוחי לעניין) צולבת אחריות לסעיף בכפוף פקהס של מחדל או/ו למעשה
 ובלבד מטעמה מי או/ו מכבי כלפי תחלוף זכות על הספק מבטח ויתור בדבר לרבות סעיף יכלול

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

 הנוספים.

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי מטעמה,  ומצהיר כי לא תהיה ל הספק 13.12
ו/או  הספק ידישיובא על  ו/או רכוש וו/או באחריות הספקבגין כל נזק שייגרם לרכוש בבעלות 

בקשר ו/או במסגרת  וו/או למי מטעמ ספקלו/או נזק אובדן תוצאתי שייגרם  מכביל ומי מטעמ
א וביטוח רכוש ו/או אובדן תוצאתי ובין אם לאו, וכי ה הספק ךמתן השירותים וזאת בין אם ער

מכל אחריות לנזק כאמור למעט לגבי אדם שגרם לנזק בזדון.  הו/או מי מטעמ מכביפוטר את 
כי הביטוחים יכללו סעיף מתחייב  הספקביטוחים כאמור בסעיף זה  הספקערוך יבמקרה בו 

ובלבד שהוויתור לא  הו/או מי מטעמ מכבימפורש על פיו המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי 
   יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

, הספק מתחייב, דין פי על או/ו זה הסכם פי על הספק התחייבויות או/ו מאחריות לגרוע מבלי 13.13
 הוא, זה הסכם נשוא, השירותים מתן עם בקשר או/ו במסגרת משנה קבלני עם בהתקשרותו כי

 את ולקיים לערוך יתחייבו המשנה קבלני לפיו סעיף ההתקשרות בהסכמי לכלול אחראי יהא
 תנאיהם כל על, ההתקשרות ואופי העניין לפי, חלקם או/ו זה בהסכם המפורטים הביטוחים

 יותר מאוחרת לתקופה או הספק עם התקשרותם תקופת כל למשך וזאת, זה בהסכם כמפורט
 המבוטח בשם המשנה קבלני את לכלול הספק רשאי, לחלופין. זה בהסכם המוגדר פי על

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

לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט או כל  ,הספקמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  13.14
 .מקביל לונוסח 

 
 סודיות 915

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים  14.1
 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות 14.2

 קמן:הספק מצהיר ומתחייב כדל

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל  14.2.1
מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על 
ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר 

פי האמור במסמכי הסכם זה -על ספקיות היגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבו
 המידע"(.")להלן: 

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל  14.2.2
 אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

דע אך לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למי 14.2.3
, נותני שירותים ספקהמורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי ה ספקורק לעובדי ה

פי ההסכם יחתמו על כתב -והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על
)בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד  ספקהתחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי ה

ורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לשמירת סודיות המפ ספקבהתחייבויות ה
ידי מכבי(. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי -לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

ידי עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או -יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על ספקה
 עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 14.2.4
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ו בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם אהספק ו/מידע שהיה בידי  14.2.4.1
 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  14.2.4.2
 סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של  14.2.4.3
 .ספקה

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, -דין או עלפי -מידע שחובה לגלותו על 14.2.4.4
הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה  ספקובלבד שה

 להתגונן מפניו.

לא  ספקכי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי ה 14.2.5
 יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

הוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו כי ידוע לו שייתכן ו 14.2.1
התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו 
בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום 

מודע  ספקה למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי
 לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע  14.2.2
לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי 

וק אם הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות ח
, וכל 1001-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1041-הגנת הפרטיות, התשמ"א

 דין רלבנטי נוסף.

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית  14.3
 של ההסכם.

 
 הפרת ההסכם .01

 כל דין או ההסכם.פי -כל אחד מן הצדדים רשאי לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית על 15.1

אחר רשאי לבטל את ההסכם להצד השני הא י ,את ההסכם הפרה יסודיתמי מהצדדים הפר  15.2
)שבעה( ימי  2שהתריע בכתב בפני הצד המפר על ההפרה והצד המפר לא תיקן את ההפרה בתוך 

  עבודה מיום שניתנה לו ההתראה.

או הצד השני בהליכים נגד  אם הוחל ,לבטל את ההסכם שאיכל צד יהא רבנוסף לאמור לעיל,  15.3
שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או חיסול עסקים באופן אחר,  ומי מטעמ

  .)שישים( ימים 10והליכים אלו לא בוטלו תוך 

 
 זכויות במותג החברה .01

היא בעלת כל זכויות הקניין הרוחני במותג, והוא בבעלותה מכבי הצדדים מצהירים, כי  11.1
 . מכביהבלעדית של 

ישאר בבעלותה הבלעדית של יהינו ומכבי מוסכם בין הצדדים, כי כל מוצר שהוא פיתוח של  11.2
 , ולספק לא תהיה כל זכות להשתמש או להעביר לאחרים את הידע שבפיתוח המוצר.  מכבי

 
 שונות .02

לדאוג והוא מתחייב במשרד הבריאות, ם בפנקס אמ"ר מירשוהמוצרים כי  ,הספק מצהיר 12.1
ולאורך כל תקופת  כל תקופת ההסכם ותקופות ההארכה באם יהיו לקיום הרישום משך

  .מוצריםהשימוש ב

 את המוצרים, תחת מותג מכבי, מהספקשמורה הזכות לרכוש  אתהלחברת בית בלב בע"מ  12.2
 פי תנאי ומחירי הסכם זה.-במישרין על
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שהספק , תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  12.3
עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לספק 

 ממכבי.

מסכים לכך שמכבי עשויה לרכוש מוצרים כדוגמת  הואידוע לו והספק מצהיר בזה, כי  12.4
 המוצרים נשוא הסכם זה, שלא תחת המותג, מספקים אחרים/נוספים.

תוך חודש מהודעת מכבי על רצונה בכך ולכל , B2Bלדרישת מכבי, הספק יתחבר לשירותי  12.5
 המסרים שמכבי תחליט להפעיל, וזאת מול החברה אשר עובדת עם מכבי ובמימון הספק.

או את זה פי הסכם -כויותיו עלזאת  לאחראו להמחות איננו רשאי למסור או להעביר  הספק 12.1
להוראות סעיף זה,  לעשות בניגוד החובות הנובעות ממנו. כל מסירה או העברה שיתיימר הספק

 תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על פיו, כולן או מקצתן, לכל גוף מכבי 
 גוף/תאגיד בקבוצת מכבי.ו/או בת של מכבי משפטי המהווה חברה 

ידי שני -יחתמו עליערכו בכתב ויכל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיו ברי תוקף אך ורק אם  12.2
 הצדדים.

ידי -מתן אורכה ו/או הימנעות מפעולה במועדה ו/או אי מימוש זכות כלשהי או סעד כלשהו על 12.4
פי -פי הסכם זה ו/או על-יחשבו כוויתור על זכויות וסעדים עלי, לא ילמדו גזירה שווה, לא מכבי

 דין, ולא ישמשו כמניעה לכל תביעה ו/או לזכאות לכל סעד.

מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש הסכמת מי  12.0
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט  12.10
 . יפו -אביב-בתלתהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו זה להסכם 

 במבוא להסכם.מפורט תהיינה כזה הצדדים לצורך הסכם  כתובות 12.11

 כמפורט ידי צד למשנהו על פי הכתובת -שלח בדואר רשום עליכל הודעה בקשר להסכם זה שת 12.12
אם ימים מיום המשלוח, ו)שלושה(  3ידי הצד אליו נשלחה תוך -כאילו התקבלה על לעיל, תחשב
 בעת המסירה בפועל.  -נמסרה ביד 

 

 

  

 _________________ _________________ 
 הספק מכבי 
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 מחירון
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 עדכון ואימות פרטים -אישור קבלת ציוד במתקני מכבי 

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

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

 לתשלום עבור הטובין שסופקו.
  
 

 
 תיאור 

 קום ימ
 פונקציונלי

  

ציוד 
)מס"ד 

  מכבי(

תיאור 
 ציוד 

התאמה   
בין ת. 

משלוח 
 נה להזמ

האם  
סופקו 

ספרות 
כתובה, 
הנחיות 

 יצרן
והוראות 
 בטיחות

האם  
 בוצעה

הדרכה 
 מעשית 

עמידה  
  במפרט

מספר  
הזמנת 

 רכש 

 
 ספק 

שם  
ושם 

משפחה 
העובד 
שקיבל 
 הציוד 

 
 חתימה 
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 דנספח 

 
 דרישות להכללת אביזרים ומכשורים רפואיים )אמ"ר(

 עבור פרויקט מכבי קאר 
 

 NAרלוונטי לתכשיר הספציפי, נא לרשום  בכל מקום שהסעיף לא
 

 הערות תאריך הגשה המסמך  תחום

תעודת רישום מלאה בפנקס אמ"ר. חתומה ע"י יחידית אמ"ר, אגף  רישוי מוצר
 הרוקחות.

  

אישור המכון התקנים וחומרי רפואה של משרד הבריאות או אישור מכון  רישוי מוצר
 ונטי(התקנים לעמידה בתקינה ישראלית )אם רלו

  

שלפיה נתקבל רישיון האמ"ר. התעודה צריכה  FDAאו  CEתעודת  רישוי מוצר
 לכלול את ייעוד האמ"ר.

  

יד לצרף את תווית המוצר והעלון לצרכן המאושר ע"י הרשות שאישרה  רישוי מוצר
את האביזר )במידה וקיים(, כמו כן יש לצרף את התחייבות היצרן 

 פקדו בתיק הרישום במחלקת האמ"ר.והיבואן כי התווית והעלון הו

  

עדכני שהוציאה הרשות המוסמכת במדינה בה  ISO 13485אישור  אתר הייצור
 מיוצר התכשיר.

  

יש גם להגיש: רישיון עסק שבה מצוין תחום העיסוק  –ליצרן מקומי  אתר הייצור
מאת משרד הבריאות אם  GMP היצרן. כמו כן יש לצרף תעודת 

 קיימת.

  

 מוצרהרכב ה
 )אם רלוונטי( 

מסמך המכיל פירוט כמותי של כל רכיבי המוצר, בלוגו של החברה, 
חתום ע"י מנהל מוסמך + תאריך. באם ישנם רכיבים מן החי יש לציין 

 זאת בהצהרה מאת היצרן.

  

COA מוצר מוגמר 
 ) אם רלוונטי(  

תעודת אנאליזה מלאה מאצווה מסחרית בלוגו של החברה, חתומה ע"י 
 רם המוסמך ותאריך אישור המבדק.הגו

  

   בדיקת יציבות יתבצעו באריזה בה ישווק המוצר הסופי. יציבות )אם רלוונטי(

 מקור מן החי 
 )אם רלוונטי(

הצהרה להימצאות או אי המצאות ג'לטין, סטארטים או כל חומר גלם 
אחר שמקורו יכול להיות מהחי. באם הוא נמצא ומקורו אכן מהחי אז יש 

. הצהרות בנוגע TSEין מקורו ומסמכים רגולטוריים לסטטוס לצי
 לרכיבים שמקורם מן החי יתקבלו ממדינות מוכרות.

  

אריזה אחת לפחות הכוללת גם את האריזה הפנימית וכן את אריזת  דוגמאות מהתכשירים
 הקרטון. יש לספק את האריזה בה ישווק המוצר וכן את תווית התכשיר.

  

תחייבות לעדכון מיידי באם התגלה/התרחש שינוי כלשהו בנתונים ה התחייבות הספק
 שהוגשו באחת הסעיפים למעלה.

  

לאפשר לנציג "מכבי שירותי בריאות" לבצע ביקור במפעל לצורך ברקה  התחייבות הספק
בכל עת בשעות הפעילות של המפעל. למרות האמור לעיל, ביצוע 

Audit ו מוצרים. יעשה תוך לצורך בחינת בקשה לאישור מוצר או ק
 תיאום מראש, בהתראה של פחות משבועיים.

  

 :Fax 10-7742545פקס:    :Tel 10-4757471חטיבת בריאות,   טל:  –מערך רוקחות ופרמקולוגיה 
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 הסכם הנחה גלובאלית מיום _______
 ]בהתאם לקביעה האם מוצרי מכבי קאר יימכרו בבתי מרקחת פרטיים לצדדים שלישיים[

 בי שירותי בריאות, )להלן "מכבי"( בין מכ

 בע"מ  )להלן "החברה"(  XXXXXלבין 

 

 הגדרות .0

 לרבות ציוד רפואי ופריטים נוספים הנרכשים ע"י מכבי מהחברה. –תרופות  .0.0

 מחירים שהוסכמו בין החברה למכבי.  –מחירי ההסכם  .0.7

תי המרקחת [ מכפלת תרופות החברה שנמכרו על ידי ב1ההפרש בין: ] –סכום ההחזר החודשי  .0.1
[ מכפלת 2הפרטיים למבוטחי מכבי בחודש נתון, במחירי ירפא לרוקח ללא מע"מ. ובין: ]

תרופות החברה שנמכרו על ידי בתי המרקחת הפרטיים למבוטחי מכבי בחודש נתון, במחירי 
 ההסכם ללא מע"מ.

 חשבונית חודשית שתוצא למכבי בגין כל רכישות בתי מרקחת מכבי –חשבונית מס מרכזת  .0.1
)להלן "מכביפארם"( בחודש נתון, והמתייחסת לכלל תעודות המשלוח שהונפקו לבתי 

 המרקחת של מכבי בגין אותו חודש.

 "ההנחה"(. –החברה תעניק למכבי הנחה גלובלית )להלן  .7

 לעיל.   1.3סכום ההנחה יקבע אך ורק בהתבסס על סכום ההחזר החודשי , כמפורט בסעיף  .1

תקבע על ידי מכבי , בהתבסס על כל הקף  התרופות הנרכשות על ידי מוסכם על הצדדים כי ההנחה  .1
מכבי )הן במסגרת בתי המרקחת של מכבי והן במסגרת בתי המרקחת הפרטיים(, ועל סכום ההחזר 

 החודשי. 

 יהיה כדלהלן:זה אופן ההתחשבנות לעניין הסכם  .1

 3עפ"י סעיף החברה תזכה את מכבי בגין רכישותיה במב"מ בגובה סכום ההנחה שתקבע  .1.0
 לעיל, כמפורט להלן:

באם ההנחה שנקבעה כאמור לא באה לידי ביטוי בחשבוניות שהוצאו למכבי, תוציא  .1.0.0
החברה הודעת זיכוי למכבי. הודעת הזיכוי תכלול פרוט של החשבוניות שהוציאה 

 חברת התרופות למכבי, אליהן היא מתייחסת.

 . 1.1.2004 -לא תינתן הנחה על התקופה שקודמת ל .1.0.7

סך ההנחה שתינתן בפועל לא תעלה על גובה התשלום של מכבי בגין רכישותיה  .1.0.1
 במב"מ, אלמלא אותה הנחה.

סכום ההנחה )ללא מע"מ( יקוזז מסכום ההחזר החודשי. יובהר  כי  ביישום תוספת זאת לא  .1.7
נפגעת זכותה של מכבי לקבל החזרים מהחברה בגין הפרשי מחיר בגין מכירות למבוטחי מכבי 

 רקחת פרטיים, שלא קוזזו על ידי ההנחה.בבתי מ

 
______________                                      _______________ 

 XXXXחברת      מכבי שירותי בריאות                                                          
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 'בנספח 

 הספק ביטוחי עריכת אישור

    
 :_____________תאריך 

 לכבוד
  בריאות שירותי כבימ

 ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות
 ו תאגידים שלוביםאו/

 "(מכבי" )להלן ביחד ולחוד:
 

 ביטוחים עריכת אישור: הנדון

________________ )להלן:  שם על להלן המפורטים הביטוחים את ערכנו כי בזאת מאשרים הננו
 הנלווים השירותים כל וכן__________ _____________ שירותי מתן עם בקשרלרבות "(  הספק"

 וזאת"( ההסכם" -ו" השירותים: "בהתאמה)להלן  הספק לבין ביניכם שנערך בהסכם וכמוגדר כמפורט
 "(.הביטוח תקופת_______ )להלן: " ביום ומסתיימת_______  ביום המתחילה לתקופה

 פקודת פי על ומטעמו דוי על המועסקים עובדיו כלפי הספק חבות ביטוח -מעבידים חבות ביטוח .0
/או ו מוות בגין, 1040 -"ם התש, פגומים למוצרים האחריות חוק פי על/או ו( חדש)נוסח  הנזיקין

, השירותים ביצוע ועקב כדי תוך מחלה או מתאונה כתוצאה עובד לכל נפשי נזק/או ו גוף נזק
 יורחב הביטוח. ביטוחה לתקופת₪  20,000,000 "כ ובסה לאירוע ₪ 1,000,000  של אחריות בגבול

 .הספק מעובדי מי כלפי מעביד בחובות נושאים כי ויקבע במקרה עובדיה ומנהלי מכבי את לשפות
 __________________פוליסה מספר 

 

ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק  - שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .10
לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל שייגרמו לגופו ו/או 

מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול 
את מכבי  שפותל הפוליסה תורחבלאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.   ₪ 1,000,000אחריות של 

י הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו בגין אחריותה למעשי ו/או מחדל
ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו 

 באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק.מכבי כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש 

 __________________פוליסה מספר  .11

 

 

בגין נזק גוף ו/או רכוש, לרבות נזק גרר,   דין יעפ" הספקאחריותו של  כיסוי  -חבות מוצר ביטוח .12
ו/או הבאים מטעמו  הספק י"עעם ו/או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק  בקשר

ביטוח ה טוח.הבילתקופת  כלתביעה ובסה"  ₪  2,000,000 של"( בגבול אחריות המוצרים)להלן:"
 אשר אחריות בשל/או ו הספקלמעשי ו/או מחדלי  הבשל אחריות מכבית א לשפותורחב מכאמור 

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

רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק בקשר עם  תחולהליסה תהא בעלת לעיל הפו
___________.  לפני לא אך, ההסכםהחלה בטרם נחתם  זאתשבנדון, גם אם פעילות  השירותים

 תקופת תחול בפוליסה כי מוסכם, כלשהי מסיבה יחודש לא או יבוטל בחברתנו שהביטוח במקרה
 בחברתנו הביטוח תוקף פג בו מהמועד נוספים חודשים 1 למשך, מוארכת ותביעות נזקים גילוי

, המוארכת הגילוי תקופת במהלך הודעה תימסר ושעליו הביטוח בתקופת שיארע אירוע וכל
הגדרת המוצרים על . הביטוח תקופת במהלך ההודעה נמסרה עליו כאירוע ועניין נושא לכל ייחשב

עית, שירותי תחזוקה, ועדכוני תוכנה )לפי פי הפוליסה מורחבת לכלול גם: הדרכה, תמיכה מקצו
 .העניין 

 .(   recallהשבת מוצרים )הביטוח מורחב לכלול כיסוי ל
 __________________פוליסה מספר      

 

 

 לליכ 

לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  הספק .13
 המפורטות לעיל. 
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 מכבי"י ע הנערך ביטוח לכל קודמים אלו ביטוחים כי במפורש מצוין לעיל המפורטים בביטוחים .14
 מי/או ו מכבי ביטוחי שיתוף בדבר טענה/או ו דרישה כל על מוותרים אנו וכי מטעמה מי/או ו

 .מטעמה

מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת  אנו .15
 יום מראש. 30בלי שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום הביטוח מ

 יהיו לא( מקצועית אחריות בטוח, )למעט הספק פוליסות נוסחי כי, במפורש בזאת מוסכם .11
 כל או חידושו או הביטוח עריכת למועד הרלוונטית במהדורתו"ביט" כ הידוע מהנוסח נחותים

 .אותם שיחליף אחר נוסח

 
 .לעיל האמור ידי על במפורש שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות של יותולהסתייגו לתנאים בכפוף

         
 בכבוד רב        

 ___________חברה לביטוח בע"מ
 על ידי ____________________

 )שם החותם ותפקידו(       


