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 מנהלה

 

 כללי. 1

 עם ספק המסוגל, לספק למכבי להתקשרינת י"מכבי"( מעונ - כבי שירותי בריאות )להלןמ  1.1
 כמפורט במפרט, נספח א'. שירותי הסעה מאובטחת ברכב ממוגן ירי, 

 רז.המכשל מסמכי  ג'נספח  –יש להגיש על גבי טופס ההצעה  את הצעות המחיר 1.2

למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם  .שנתייםההתקשרות היא לתקופה של  1.3
 , בתנאים זהים.שנה כל אחתתקופות נוספות בנות   שלושב

       מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  1.4
 פי שיקול דעתה הבלעדי.-רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על מכבי 

מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים  1.5
 כהגדרתם בהסכם, אם ירצו בכך.         

 

  הגדרות. 2

  
בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות 

 שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 .המכרז במסמכי הקבוע פי על המתקיים המכרז הליך  - ""המכרז
 

 .נספחיו על זה סמךמ -"מסמכי המכרז" 
 
 בריאות שירותי מכבי - מכבי""

 
 חמישה למכבי .תגיאוגרפי אליה המשויכים הסניפים פעולות את המרכזת במכבי ישות - "מחוז"
 שרון בלבד.מחוז הו שפלה יםת, אולם השירות נשוא מכרז זה, נדרש בשלב זה למחוז ירושלמחוזו

 

 פי שיקול דעתם של הגופים. -מכבידנט בע"מ, הכל על– "הגופים הנוספים"
 

 מתוארשרותי הסעה מאובטחת ברכבים ממוגני ירי, על כל הנובע והכרוך בכך, וכ  - "השירות"

 .נספחיו כל על במכרז
 

 למסמכי המכרז. ב'נספח  -הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם  

 
 
 הלהמנ. 3
 

 בתמורה לתשלום, 23.3.11ועד ליום  15.3.11 יוםמ, ין להשתתף במכרז זכאי לרכושיהמעונ 3.1
שלא יוחזר(, את מסמכי ש"ח ) 500 שלבאמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, 
, אצל הגב' שרה 14אביב, קומה -, תל27המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 

-10:00ה' בין השעות -בימים א' די מכבי, ישימונה במקומה לצורך זה על חט, או כל מי מ
15:00  . 
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 בירורים ופניות 3.2
 

 נציגת ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז. 3.2.1 
 ועדת רכזתמכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט,         

 המכרזים.        
 

 אלקטרוני דואר זאת בכתב בלבד, באמצעות ו 29.3.11 ליוםהפניות תעשנה עד  3.2.2
        mahat_s@mac.org.il .על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה 

 .03 -5143643 בטלפון        
 

 תענינה. לא  3.2.2אחר המועד הקבוע בסעיף פניות שתגענה ל 3.2.3
 תשלחנהכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את                    

 ,  וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון.התשובות ממכבי                    
 
 דואר אלקטרונימכבי, באמצעות ידי -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על 3.2.3       

 .4.4.11 עד ליום           
 

 אופן ומועד הגשת ההצעות  3.3
 

 באמצעות  יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד )ולא ההצעה את 3.3.1
, לידי גב' 102/2011 מספרפומבי "מכרז   במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק הדואר!( 

, תל 27, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ברח' המרד ועדת המכרזים רכזת שרה מחט
 . 14אביב, קומה 

 
ההצעות להגשת . המועד האחרון 10:00-15:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א'  3.3.2

. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא 12:00בשעה  11.4.11-ב', ה הוא יום
 תתקבלנה!

 
חתימתה, והיא תוגש  , לאחר'גי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח ההצעה תוגש על גב    3.3.3

הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים  ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה
 להלן, וכנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד. טופס ההצעהשיש לצרף להצעה, כמפורט ב

 תמקוריבכריכתם הכרז מען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המל
 נרכשו ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול את כל ש

 מסמכי המכרז, את כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.
 

 המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם  3.3.4
 ים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעתועדת המכרזרכזת המעטפה ע"י          
 קבלה.         

 
 הצעות לתקופההשל  ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה  3.3.5
 נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.        

 
הזכויות המשפטיות בו וכל דבר התקשרות, הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע 3.3.6

אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר 
האמור בעצמו, על חשבונו,  עם מכבי בהסכם במידה שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל

 והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.
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 במכרז להשתתפות סף נאית.  4

 
 ם: הבאי המצטברים התנאים בו שמתקיימים מי להיות המציע לע 4.1

 
 .בישראל כחוק רשום אגידת  4.1.1

 
 לחברת שמירה מטעםנכון ליום הגשת ההצעות למכרז בעל רישיונות ברי תוקף  4.1.2

 .משרד המשפטים 

 
 משרד הפנים ומשטרתמטעם נכון ליום הגשת ההצעות למכרז רישיון בר תוקף  עלב 4.1.3

 כלי נשק. 20מעל  ברשותו ישראל ל"מפעל ראוי" אשר 
 

 לאספקת שירותי אבטחה ביו"שנכון ליום הגשת ההצעות למכרז תוקף -בעל היתר בר 4.1.4
 האזרחי של יו"ש. )יהודה ושומרון( מטעם המינהל 

 
 מטעם יועץ ראש  בעל אישור/היתר מיוחד, למיגון נגד ירי  לכלל כלי הרכב הממוגנים  4.1.5

 הממשלה לטרור, או ממוסד/גוף ממשלתי שהוסמך להנפיק היתרים אלה.            
 

 כלי 8כלי רכב, ועוד לפחות  8( הכולל לפחות X 4 4בעל צי כלי רכב ממוגני ירי ) 4.1.6
 . X 4 2רכב ממוגני ירי  

 

 בנקודות  משנה  קבלן באמצעות ולא בעצמו המציע של שרות מוקדי/סניפים בעל  4.1.7
 ויו"ש.  ירושלים

 
 האחרונות שקדמו ליום פרסום (2006-2010) שנים 5 לפחות של מוכח ניסיון עלב 4.1.8

 הסעה מאובטחת בכלי רכב ממוגני ירי, ולא באמצעות קבלן משנה. במתן המכרז 
 

 ו,מטעמ ההצעה גשתהסעה מאובטחת בכלי רכב ממוגני ירי, במועד ה שירותי מספק 4.1.9
 לכל רכבכלי  2 -מ תפחת שלא ובכמות לפחות ופיםג 4 -א באמצעות קבלן משנה, לול 
 .מהם אחד 

 
 לכל₪ מיליון  2של לפחות ( 2009-2010)בעל היקף הכנסות בשנתיים האחרונות  4.1.10

 שנה.

 
 מנהל ספרים כדין; 4.1.11

 
 מוגני הירי,ברשותו מערכות קשר מסוג "ברק" ו"מירס" המותקנות בכל כלי הרכב מ 4.1.12

 מערכת זו עם מוקדי החירום בירושלים וביו"ש. ובעלי יכולת ליצור קשר באמצעות 
 

 בהתאם לאמור ש"ח 50,000 ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 4.1.13
 להלן. 6 בסעיף 

 
 ., ובידו קבלה המעידה על כךממכבי המכרז מסמכי את כשר 4.1.14

 
יעמוד  שלא מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  עמידת המציע בכל התנאים

 הצעתו תפסל.  –התנאיםבאחד מ
 

שיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל ימסמך, אישור, היתר, ר 4.2
שיון או כל נייר ילמכבי תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, ר

 מור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     אחר, כא
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 ההצעה הגשת בגין המציע חייבויותהת.  5

 

 להגשת האחרון מהמועד וםי (תשעים) 90 במשך בתוקף תהיה הצעתו כי יאשר המציע 5.1

 לבקש מכבי יתרשא ,יסתיים לא הזוכים בחירת הליך אם ,זו תקופה תום לאחר .ההצעות

 , כל אחת יום (שישים) 60 עד של תונוספ ותלתקופ הצעותיהם תוקף את להאריך מהמציעים
 למכבי להודיע או לבקשה בהתאם הצעתו תוקף את להאריך רשאי מציע כל יהיה זה ובמקרה

 למספר בכתב מכבי ידי על תשלח ההצעה תוקף להארכת כאמור בקשה .הצעתו ביטול על

 .הדואר באמצעות או מציעיםה של הפקסימיליה

 
 המציע ידי על למכבי תשלח ההצעות ביטול על או ההצעות תוקף להארכת הסכמה על הודעה 5.2

 2 בתוך וזאת, , באמצעות דואר אלקטרוניהמכרזים ועדתרכזת  ,מחט שרה 'הגב לידי ,בכתב

 .לבטלה או הצעתו תוקף את להאריך המציע נתבקש שבו מהרגע עבודה ימי
 

 .המציע ידי על שבוטלה כהצעה הצעתו תראה ,האמור הזמן בתוך מהמציעיעדר תשובה בה 5.3
 

 בסעיף הקבועה הדרך פי-על או לעיל 5.2 בסעיף הקבועה הדרך פי-על הצעתו את המציע לביט 5.4
( כאמור הצעתו את שביטל למציע או למכבי ,דהיינו) במכרז מהצדדים למי תהא לא ,עילל 5.3 

 .מטעמו מי או/ו האחר הצד כלפי טענה או/ו ישהדר או/ו תביעה כל
 
 
 ערבות.  6

 
(, חמישים אלף ש"ח) ₪ 50,000 של סך על אוטונומית בנקאית ערבות כתב לצרף יש הצעה כלל 6.1

 תציין הערבות .כנספח "ה" המצורף הנוסח פי-עלימים ממועד הדרישה  10אשר תשולם בתוך 
  ניצע.ה שם על תהא והיא המציע לבקשת הוצאה כי במפורש

 

 60 עד של נוספת לתקופה הערבות את צדדי-חד באופן להאריך זכות למכבי נתונה תהא ,נוסףב      6.2
 בתוקף ותהיה עילל 5 פרק פי-על תוארך המציע שהצעת לכך בכפוף וזאת,יום ))שישים

 .זו נוספת לתקופה
 

 הערבויות חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת 6.3

כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות  ,חלקן או כולן מציע של
 שנתנה מכבי לסעדים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי

 :מאלה אחד בו התקיים טענותיו, אם את הזדמנות להשמיע למציע 
 

 ;כפיים ניקיון או בחוסר בערמה, בתכסיסנות המכרז הלךבמ נהג הוא  (1)
 

 ;מדויק בלתי מידע מהותי או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר הוא (2) 
 

 ;במכרז ההצעות להגשת האחרון חלוף המועד לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא  (3)
 

  מוקדם תנאי שהן כרזבמ ההוראות הקבועות לפי פעל לא הוא במכרז כזוכה שנבחר לאחר  (4)
 הזוכה. עם המזמינות ההתקשרות של ליצירת       

 
 תיפסל על הסף. –הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור 
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 ההתקשרות ומסגרת במכרז הזוכה חירתב.  7

 
 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים 7.1

ה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן והכל על פי שיקול דעת ,מפורטים להלןה
 .שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות

 
  75%השרות מחיר  7.1.1

 
  25%איכות  7.1.2

 כח אדם 7.1.2.1
 הרכביםאיכות   7.1.2.2
 פיקוח   7.1.2.3
 לקוחות -כללית שביעות רצון    7.1.2.4

 
ל המציע, על פי הערכה כוללת את איכות השירות ויכולתו ש ועדת המכרזים תבחן 7.2

סיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת יהמציע, מומחיותו, משאביו, נ של
, על סמך מך הנתונים שצרף להצעהס על סיון בארץ,ימוניטין של היצרן ונהשירות, 

וכן על סמך  שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמות עם המציע 
ותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן עפ"י כל ממצא אחר לקוח בדיקת המלצות

שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור 
 להלן. 7.6בסעיף 

 
 איכות מזעריועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון  7.3

כל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת לעיל, והדברכיבים הכלולים בסעיפי האיכות 
ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים 

 באופן שיקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 
 

סיון גרוע" כהגדרתו להלן, יבאם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נ 7.4
יה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה מכבי תהא רשאית להעניק את הזכי

סיון גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה יקרה יבתור לזכייה, ובלבד שלמכבי לא היה "נ
 .10%-מזו של המועמד המקורי לזכייה ביותר מ

סיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ילצורכי סעיף זה המילים "נ
 , העולים כדי הפרת חוזה.ו/או מחדלים אחרים של הספק

 
רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות,  ועדת המכרזים תהא 7.5

על פי שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על  מנת לבחון 
 המציע והצעתו במסגרת שיקוליה. את 

 
 ת ההצעות והמציעים.ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיק 7.6

שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל   הצוות
. ועדת ובכלל זה ביקור בחברה מידע ביחס למציע ו/או לשירות המוצע על ידו

המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף 
 כנדרש. פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע

 
מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי  7.7

 ה אינה סבירה, לדעת מכבי.ימעלה או כלפי מטה, אם הסטי ההתקשרות, כלפי 
 

ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה,  7.8
 ן או השני וכן הלאה לא ייצא אל שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשו למקרה 

 חודשים מיום תחילתו. 3 שהיא, או יבוטל ע"י מכבי בתוך הפועל, מכל סיבה 
 

מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת  7.9
 ההצעות למכרז.
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 התחייבויות הזוכה במכרז. 8

 
)שבעה(  7ח "ב" למסמכי המכרז, בתוך הזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף כנספ 8.1

 ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.
 

הזוכה מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת  8.2
 ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח, ללא כל הסתייגויות.

ויות בנוסח ההסכם ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייג
 כמופיע בנספח ב' למכרז.

 
 המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות  שייחתם.  מסמכי 8.3

 
ערבות בנקאית אוטונומית  מכביבמעמד החתימה על ההסכם, ימסור המציע הזוכה ל     8.4

 נוסח המצ"ב.ביצוע התחייבויותיו עפ"י הל
 
 
 ביטול המכרז.  9
 

יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי לא  9.1
ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם -מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם על כלפי

 והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות )נספח "ב"(.  ,לאספקת
 

ל מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקו 9.2
לפרסם מכרז חדש לאחר  -אך לא חייבת  -דעתה הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית 

 ביטול המכרז.
 

כל המציעים אשר הגישו הצעות אלקטרוני ל הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר 9.3
 במכרז.

 
רוכשי מהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי  9.4

 ביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.מסמכי המכרז כל ת
  
 

 עיון במסמכי המכרז. 10  
 

, לאחר פרסום  1993)ו( לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג 21בהתאם להוראות תקנה 
תוצאות המכרז, עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז כמפורט בתקנה האמורה, 

עה. יודגש כי סכום זה ייגבה החל מהשעה לש₪  400ייעשה תמורת תשלום בסך של  
 השנייה ואילך, לרבות צילומי מסמכים.

 
 
 בעלות על מסמכי המכרז.  11

מסמכי המכרז הנם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת 
ההצעות בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת 

וחלט על רוכש מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם ההצעות, וחל איסור מ
 לידי אחר.

 
 

 מכות שיפוטס.  12
סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים 

 יפו.  -למכרז זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל אביב 
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 'א- נספח
 השירות מפרט

 
 

 כללי .1
 

 .הכרחיותנספח זה מהווה מפרט דרישות 
 

שעות  24במשך כל תקופת ההתקשרות יעמיד הזוכה במכרז, לרשותה של מכבי, בתוך  1.1
 מהוצאת ההזמנה לזוכה, את כל כלי הרכב ממוגני הירי שהוזמנו כולל הנהגים המאבטחים.

 נספחיו. עלכלי הרכב והמאבטחים יעמדו לרשות מכבי בתנאים הקבועים במכרז 
 

 שירותה .2

 

 כלי רכב ממוגני ירי  .2.1

 

בכל כלי רכב ממוגן ירי המבצע שרות הסעה מאובטחת לעובדי "מכבי שירותי  .2.1.1
 בריאות" יהיו האמצעים הבאים:

 

 4 קסדות 

 

 4 שכפצ"ים 
 

 "מערכת איתור ומצוקה "ברק 
 

 מכשיר קשר מסוג "מירס" + מערכת דיבורית 
 

 מערכת דיבורית יטלפון סלולאר + 
 

 ערכת עזרה ראשונה 
 

 זוג כפפות אסבסט נגד חום 
 

 שמיכת כיבוי 
 

 מטף כיבוי 
 

 סכין יפנית 
 

הזוכה יבצע מבחן שנתי )טסט( לרכב ויערוך פוליסות ביטוח )חובה ומקיף( בחברת  .2.1.2
ביטוח מוכרת בישראל וישלם את הפרמיות כך שהפוליסות תהיינה תקפות כל משך 

 תקופת ההתקשרות בין הצדדים.
 

והתיקונים הנדרשים לכלי הרכב )כולל מיזוג אויר(,  הזוכה יבצע את כל הטיפולים .2.1.3
ויתחזק ויחליף את המצבר, צמיגים, מגבים באופן שוטף, כך שהרכבים שיבצעו את 

 הליווי המאובטח עבור מכבי, יהיו תקינים ונקיים.
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 הזוכה אחראי לבטיחות כלי הרכב בכל עת, באישור קצין בטיחות בתעבורה מטעמו. .2.1.4
 

ת בטיחות הרכבים ממוגני הירי שיועמדו לרשותה, באמצעות מכבי רשאית לבדוק א .2.1.5
קצין בטיחות בתעבורה מטעם מכבי וכן את מוכנות כלי הרכב והציוד הנדרש ע"י 

 ממונה הביטחון הארצי של מכבי או הקב"טים המחוזיים של מכבי.
 

בכל מקרה בו רכב ממוגן ירי המבצע עבור מכבי ליווי מאובטח, יצא מכלל פעולה או  .2.1.6
קח למתן שירות לאחר  / ביצוע מבחן רישוי שנתי / תיקונים / טיפולים וכד', נל

יעמיד הזוכה כלי רכב ממוגן ירי אחר, באותם תנאים ובאותו מפרט הקבועים במכרז 
 על נספחיו כולל נספח זה.

 
 נהגים מאבטחים .2.2

 

הנהגים מאבטחים ו/או המלווים מאבטחים המועסקים ע"י הזוכה לצורך מתן  .2.2.1
 מכבי, יהיו: השירות ל

 

 בעלי הכשרה, אימון ומיומנות בתפקידי אבטחה 

 

 בעלי רישיון תקף לנשיאת כלי נשק 
 

  בעלי הכשרה, בקיאים ומיומנים בשימוש בכלי נשק לרבות בהוראות
פתיחה באש, תפעול כלי הנשק ותפקוד כמאבטח ומחלץ במצבי ירי ו/או 

 סכנה 
 

 בו יוצבו, ועברו הדרכה  בעלי רישיון נהיגה תקף לכלי הרכב ממוגן הירי
 בנהיגה על סוג הרכב הנדון

 
  בעלי אישור )הסמכה( של קצין בטיחות בתעבורה מטעם הזוכה, בדבר

 כשירותם לנהיגה
 

 "בקיאים בשימוש ותפעול מכשירים מסוג "מירס" ו"ברק 
 

 

הנהגים מאבטחים ו/או המלווים מאבטחים יישאו את כלי הנשק עליהם, במהלך כל  .2.2.2
 השירות למכבי. פעילותם במתן

 

כלי הנשק הנ"ל יהיו תקינים ויוחזקו ע"י הזוכה, ברישיון בר תוקף הנדרש על פי כל  .2.2.3
 צורך.

 
 
 
 נשק ותחמושת .3

 

 ברשות המאבטח / נהג יהי כלי נשק כדלקמן: .3.1

 

 מ"מ + שתי מחסניות מלאות. 9אקדח בקוטר  .3.1.1

 

 האקדח יימצא בכל עת על גופו של המאבטח בנרתיק תואם. .3.2
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 יות בדבר אופן ביצוע השירותהוראות כלל .4
 

 הזוכה ינהג במסגרת מתן השירות כדלקמן :
 

 הנזקקים  ובכבוד בנימוס ,בהגינות ,ידו-על שיועסק מי וכל ,הזוכה ינהג השירותים במתן .4.1

 .גבוהה מקצועית ברמה ןיינת והשירות ,לשירותיו

 

ני הביטחון הביטחון הארצי ו/או קצי קצין להנחיות להיענות הזוכה על השירות במתן .4.2
  .לעת מעת לזוכה שיינתנו כפי ,מכבי של המחוזיים ו/או קצין הבטיחות בתעבורה

 מכבי רשאית ההנחיות במסגרת .וביעילות הנ"ל במהירות ההנחיות את לבצע מתחייב הזוכה
של  צבתובמכרז, וכן לדרוש הפסקת ה שנקבעו לתנאים בהתאם השירותים היקף את לשנות

 .הבלעדי דעתה יקולש לפי הכל נהג/מאבטח,
 

 ויכולת כולל אדיבות ,הבחינות מכל לתפקידם יתאימו השירות במתן שיועסקו העובדים כל .4.3
 העסקתם לשם כשהם בתוקף, הדרושים תוהרישיונו האישורים מקצועית, ויש עבורם את כל

 .הזוכה באחריות והכול

 

 במסמכי לאמור פוףבכ ,ישיר ולא באמצעות קבלן משנה/אחר באופן השירות את ייתן הזוכה .4.4

 .המכרז
 
 
 השירותים מתן שעות .5

 

 7, לכמות הרגילה )על פי האמור בסעיף נוספיםהזוכה יספק כלי רכב ממוגני ירי ומאבטחים  .5.1
 להלן( כדלקמן:

 
 2  עד שעתיים מההזמנה –כלי רכב ממוגני ירי ומאבטחים נוספים 

  הזמנהעד ארבע שעות מה –כלי רכב ממוגני ירי ומאבטחים נוספים  2עוד 

  עד שמונה שעות מההזמנה –כלי רכב ממוגני ירי ומאבטחים נוספים  2עוד 

 

 ,שבתות, שבת ערבי לרבות ביממה שעות 24 במשך שיענה פניות קבלת מרכז יהיה לזוכה .5.2
 .מכבי לפניות וחגים חג ערבי
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 :לה מכבי אינה מתחייבת ,היקף השירותים הנדרשיםבלבד של  הערכת  .6
 

 הערות הערכה לשנה רתיאו 

הסעה מאובטחת בימים  1
א' עד ה' כולל )יום 
עבודה רגיל( למשך 

 חודש.

 חודשי 30
 שירות

ליווי מאובטח כולל: כלי רכב ממוגן ירי ונהג  .1
 מאבטח.

משעות הבוקר ועד לשעות  –יום עבודה רגיל  .2
 שעות. 8אחה"צ  עד: 

הסעה מאובטחת )יום  2
עבודה רגיל( למשך יום 

 שלם
 ו' כולל( –ם א' )בימי

ליווי מאובטח כולל: כלי רכב ממוגן ירי ונהג  .1 ימים 12
 מאבטח.

משעות הבוקר ועד לשעות  –יום עבודה רגיל  .2
 שעות. 8אחה"צ  עד: 

הסעה מאובטחת למשך  3
 יום 1/2

 ליווי מאובטח כולל: כלי רכב ממוגן ירי ונהג.   1 חצאי ימים 52
 מאבטח.      
 הבוקר ועד לשעותהחל משעות  –יום חצי     .2
 שעות. 4הערב. עד:        

 מועסקי הספק .7

 

מאבטחים יהיו מאומנים, מיומנים ובעלי כשירויות מתאימות, למתן שירות מקצועי, אמין, ה .7.1
אדיב ונאות. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יתייצבו המאבטחים לעבודתם בלבוש נקי, נאות 

 ןרישיופועל ותקין, עם  יסלולארר טלפון מכשי אקדח,מסוג  הירייוהולם, אפוד מגן, כלי 
, תקפים ומתאימים לכלי הרכב הממוגן ולכלי היריילנשיאה ולשימוש בכלי  ןורישיונהיגה 

 בהם יעשו שימוש במתן שירותי האבטחה. ההיריי

 

 מאבטחים יהיו בעלי אזרחות ישראלית.ה .7.2
 

שימונה לצורך כך  מאבטחים יתייצבו למתן שירותי האבטחה עפ"י הוראות מכבי ו/או מיה .7.3
, ויפעלו בהתאם להוראות מכבי מכרזל' במחוז ע"י מכבי, לרבות עפ"י האמור בנספח א

 ההסעה המאובטחת. במהלך
 

 תבטחואהסעה הממאבטחים יפעלו עפ"י האמור בהסכם ובנספחיו במהלך מתן שירותי הה .7.4
 אירועים ביטחוניים.ווכן באשר לדיווח על אירועים חריגים 

 
באמצעות מאבטחים ם שירותיהאת יספק הספק  לעיל, 4סעיף וראות בלי לגרוע מהמ .7.5

עתודה קבועה נוספת של מאבטחים, עפ"י צורכי מכבי כמחליפים  הספקעמיד יקבועים, וכן 
של המאבטחים הקבועים, ו/או כתגבור, עפ"י הצורך. הן המאבטחים הקבועים והן עתודת  

 המאבטחים, יעמדו בכל דרישות ההסכם ונספחיו.
 

כי כל המאבטחים יימצאו במצב בריאות תקין וכשיר עפ"י הנדרש לצורך מתן ספק מתחייב ה .7.6
כי כל המאבטחים עברו לפני תחילת מתן שירותי הספק  . כן מצהירהליווי המאובטחשירותי 

האבטחה ובהצלחה, הדרכה מסודרת בנהיגה ובאבטחה כנדרש עפ"י כל דין וע"י מכבי, בדיקת 
אית כנדרש לביצוע שירותי האבטחה, וכן יעברו המאבטחים רפובדיקה  גופני כושר 

בדיקות רפואיות במהלך מתן שירותי האבטחה מעת לעת והדרכות, אימוני כושר גופני 
 וכנדרש לצורך מתן שירותי האבטחה ברמה גבוהה.

 
 מאבטחים יהיו נטולי הרשעה בעבירה פלילית.ה .7.7

או הרשעה בפלילים של מי מן למכבי על כל פתיחה בחקירה משטרתית ו/ הספק יודיע
חדל לאלתר ממתן שירותי האבטחה למכבי באמצעות אותו מאבטח, אשר יהמאבטחים, 

 מבלי שמכבי תידרש לשאת בתשלום כלשהו בגין הפסקת שירותי האבטחה כאמור.
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, מסויםבאמצעות מאבטח  ההסעה המאובטחתכבי תהא רשאית לסרב לקבל את שירותי מ .7.8
ירותי האבטחה באמצעות אותו מאבטח, לפי שיקול דעתה של לפני ו/או במהלך מתן ש

 מכבי, בהתאם לנסיבות ועפ"י הצורך.

 

 הספקישאו המאבטחים בפעילותם עפ"י ההסכם, יסופקו למאבטחים ע"י ילי הנשק אשר כ .7.9
 ו.ובאחריות

 
הספק מצהיר כי על הנהגים המאבטחים המחליפים ו/או הרכבים הממוגנים החילופיים,  .7.10

 דרישות שחלות על נהגים מאבטחים ורכבים ממוגנים בהסכם זה.תחולנה כל ה
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 'ב נספח

 
 הסכם

 
 

 .2011שנת  ___ בחודש _____ ביום , אביב  בתל ונחתם נערךאשר 

 

 בין: 

 "בריאות שירותי מכבי"

 ,27 המרד מרחוב

 אביב-תל

 )להלן: "מכבי"(

 

 ;אחד מצד

 
 לבין
 

 שם: __________________
 

 ___________________כתובת: _______
 

 ח.פ.:  ___________________
 

 )"להלן: הספק" /או "הזוכה"(
 

 ;שני מצד
 
 

הסעה מאובטחת ברכבים ממוגני  שירותי למתן ,102/2011 'מס פומבי מכרז פרסמה ומכבי  ;הואיל
"( המצורף להסכם זה על נספחיו ועל הודעות העדכון שניתנו לגביו זירי )להלן: "המרכ

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, כל אלה יצורפו להסכם זה כנספח א'.המהוות 
 

 והספק הגיש הצעה במסגרת המכרז, במחירים שפורטו בהצעתו, כנספח ג' למכרז. ;והואיל
 
 

והספק הצהיר כי הינו בעל ידע וניסיון בתחום של מתן שירותי ליווי מאובטח ברכבים  ;והואיל
קצועיות והכלכליות, ויש ברשותו את כל האמצעים ממוגני ירי וכי יש לו היכולות המ

 הדרושים וכל האישורים על פי כל דרך, לצורך ביצוע השירות הנ"ל;
 

נבחר כזוכה במכרז על סמך הצעתו במכרז והצהרותיו אלה, מכבי מעוניינת לקבל  והספק ;והואיל
ק את שירותי מתן הסעה מאובטחת ברכבים ממוגני ירי כאמור לעיל מהספק, והספ

 מעוניין לספק למכבי את השירותים הנ"ל;

 
והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם המשפטיים ואת יחסי העבודה והפעולה ביניהם   ;והואיל

 בקשר למתן שירותי הסעה מאובטחת ברכבים ממוגני ירי; 
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  :כדלקמן הצדדים בין והוסכם וצהר, הותנהה לפיכך
 
 

 ונספחים מבוא .1
 

 .הימנו נפרד בלתי חלק מהווים נספחיוו זה להסכם המבוא  
 
 פרשנות .2

 
 .לפרשנות ישמשו ולא ,בלבד והתמצאות לנוחות הינן זה בהסכם הסעיפים כותרות

 .העניין לפי להכו ,להיפך וכן ,במשמע רבים לשון אף-יחיד בלשון האמור ,זה בהסכם
 

 גדרותה .3
 
 זו שמשמעות כל, בצידם המפורטת המשמעות הבאים למונחים תהיה ובנספחיו זה הסכםב

  : הקשרם או הדברים תוכן עם יישבתמת
 

 .אליו ומצורפים הימנו נפרד בלתי חלק המהווים המכרז ומסמכי זה הסכם - "ההסכם"או  ""החוזה
 

 שנתיים עם אופציה למכבי בלבד להאריך את תקופת ההתקשרות לשלוש  – "תקופת ההתקשרות"
 ופות נוספות בנות שנה כל אחת.תק                                     

 

 .הזוכה עם ההתקשרות כלל לריכוז מכבי מטעם נציגים או נציג  –"אחראי מטעם מכבי" 
 

שרותי הספק למכבי למתן ליווי ברכבים ממוגני ירי כהגדרתם להלן, ושירותים  –"השירות" 
 נלווים נוספים קשורים המתוארים במכרז על נספחיו.

 
כלי רכב כשיר, תקין ובעל רישיון רכב כחוק, בו הותקן מיגון מלא  – ם""כלי רכב ממוגן/ממוגני

כנגד ירי עפ"י הוראות כל רשות ועפ"י מפרט מקובל ומאושר ע"י מכבי, בו 
מותקן מכשיר "ברק" ולחצן מצוקה, מצוי בו מכשיר "מירס", ציוד עזרה ראשונה, 

ח "א" למכרז, שכפ"צים וקסדות כמספר הנוסעים, עומד בתנאים הקבועים בנספ
וכן מקיים כלי הרכב כל דרישה נוספת, באם תידרש ע"י מכבי לפי צרכי 

 הבטיחות מעת לעת.
 

אדם המועסק ע"י הספק, בעל הכשרה, אימון ומיומנות בתפקידי אבטחה,  – "מאבטח/מאבטחים"
בעל רישיון תקף לנשיאת נשק. הנושא כלי נשק במהלך כל פעילותו במתן 

מאומן ומיומן בשימוש בכלי נשק לרבות הוראות פתיחה  שירותי האבטחה, בקי,
באש, תפעול כלי הנשק, ותפקוד כמאבטח ומחלץ במצבי ירי ו/או סכנה, העונה 

 נספח א' למכרז. –על כל דרישות מפרט השירות 
 

 כלי נשק תקין ופועל המוחזק ע"י הספק ברישיון בר תוקף כנדרש עפ"י   -"כלי נשק" / "כלי ירייה" 
 כל דין, לשימוש המאבטחים במהלך מתן שירותי האבטחה.                   

 
 15.3.11 -שפורסם ב 2011מדד פברואר  – 11.4.11 –המדד הידוע למועד הגשת ההצעה " מדד הבסיס"
 

 שפורסם על ידי     - 11.4.11 -אוקטן הידוע ביום הגשת ההצעה  95מחיר לבנזין  –"מחיר הבסיס"
  משרד התשתיות הלאומיות                      

 
 

 תקופת ההתקשרות .4
 

 שנתיים החל מ ________ ועד ________,  של לתקופה בתוקף יהיה זה סכםה 4.1
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 ת"(.תקשרוה ופת: "תקלהלןה"שירות" ) להזמין מכבי תוכל במסגרתה     

 
 ,נוספות תקופות לשלוש ההתקשרות תקופת את להאריך אופציה תהיה בלבד מכביל 4.2
 בכל – מכבי של הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם – יוארך ההסכם . אחת כל ת שנה בנו     

  . לא הודיע מכבי אחרת, יוארך הסכם זה באופן אוטומטי.נוספת שנה של לתקופה פעם     
  (."המוארכת ההתקשרות תקופת":להלן)     

 
 הרשאהה את לבטל, והבלעדי המלא דעתה שיקול פי על ,רשאית מכבי ,לעיל האמור אף לע 4.3
 את לצמצם או/ו לבטלו או/ו החוזה של תוקפו את ולהפסיק השירות למתן לזוכה נתנהש     
 .מראש יום 30 לפחות של לזוכה בכתב הודעה מתן ידי על וזאת ,השירות מתן היקף     

 

 

 התחייבות הספק .5

 

הסכם זה  עלמנהל החברה / מורשה חתימה , וכי חתימתו של תאגיד ומצהיר כי הינהספק  5.1
 לכל דבר ועניין ולעמידה בכל הוראות הסכם זה. הספקמחייבת את 

 

הנדרשים עפ"י כל דין  תוהרישיונוכל האישורים, ההיתרים  ומתחייב כי ברשותהספק מצהיר ו 5.2
 הלך כל תקופת ההסכם., במשירותהוע"י כל רשות, לצורך מתן 

 
כל תקופת ההסכם בעלי מיגון  כי כלי הרכב הממוגנים יהיו במהלךהספק מצהיר ומתחייב  5.3

פ"י כל דין וע"י כל רשות, וכן יהיו כלי הרכב ממוגנים בהתאם להוראות מכבי מעת עכנדרש 
הנדרשים עפ"י כל דין לצורך אחזקה ושימוש  תוהרישיונולעת, ויהיו מצוידים בכל ההיתרים 

 בכלי תעבורה. 
 

מאומנים,  מאבטחים תבטחואסעה מבמתן שירותי היעסיק י הספק מצהיר ומתחייב כ 5.4
תקפים לנהיגה בכלי הרכב הממוגנים ולנשיאת כלי נשק ואשר יעמדו  תרישיונומיומנים, בעלי 

 ובנספחיו.ה בכל הדרישות המצוינות בהסכם ז
 

להודיע למכבי לאלתר על אי עמידה בתנאי מן התנאים המנויים לעיל. אי הספק מתחייב  5.5
דלעיל, תהווה הפרה יסודית של ההסכם אשר  5.2-5.4פים עמידה ו/או הפרת ההוראות בסעי

ספק תביא את ההסכם לסיומו המיידי, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של מכבי לתבוע מהיכולה ו
 תרופה  בגין כל נזק שייגרם למכבי בעקבות הפרה ו/או סיום ההסכם כאמור.ו כל סעד

 
-בו שו כנהגיםאת השירות נשוא הסכם זה באמצעות מאבטחים אשר ישמלמכבי הספק יספק  5.6

 זמנית.
 6על פי הערכה כאמור בסעיף יהיו  שירותהמאבטחים והיקף שעות הכלי הרכב, כמות  

יהיה עפ"י הוראות ם שירותיהעפ"י צרכי מכבי מעת לעת. אופן ביצוע  שתנווי ,בנספח א'
 .מכרזל 'הסכם זה וכמפורט בנספח א

 
מעת כפי שישתנו צרכי מכבי  עפ"י הזמנתה של מכבי ועפ"יאת השירות למכבי הספק יספק  5.7

 . מכבי אינה מתחייבת להיקף מזערי כלשהו.לעת

 

ירושלים של מכבי,  מאבטחים וכלי הרכב הממוגנים מיועדים לפעילות במחוז השרון ובמחוזה 5.8
להעמידם לרשות מכבי בכל  במקרים חריגים מתחייב הספקלרבות בשטחי יהודה ושומרון, ו

ני, עפ"י דרישה ממכבי ובכפוף להוראות רשויות מדינת ישראל, בכל מצב בטחו שטחי
 הביטחון.

 
עפ"י הוראות ההסכם, הנספחים והוראות מכבי,  השירותמתחייב לתת למכבי את הספק  5.9

שירות הנדרשות ומועדן, השירות, שעות הולמלא אחר כל הוראות מכבי באשר לאופן מתן 
 ע"י מכבי.ספק תימסר לכמות המאבטחים וכלי הרכב הממוגנים, וכל הוראה אחרת כפי ש
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 התמורה 6

 

תשלם ומילוי מלא ומדויק של התחייבות הזוכה כלפי מכבי , נשואי ההסכם םשירותיהבור ע 6.1
 לנספחי המכרז. בנספח ג'על פי התעריפים הנקובים מכבי 

 
גין כל בחשבון חיוב נציגי המחוזות לידי  יעביר הספק חת לחודש, בראשית כל חודש א 6.2

 למכבי בחודש שחלף.ק שנתן הספ םשירותיה
בדוק חשבון חיוב זה, ולאחר בדיקתו ואישורו יהווה החשבון אסמכתא לתשלום, י נציג המחוז  

 .החשבונית תאריךימים מ 66שולם ע"י מכבי בתוך שוטף + יאשר 
 

יה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם אחריו, טעויות ו/או שיבושים ו/או אי ה 6.3
ויים כלשהם, ו/או אם יכללו בהם תשלומים שאין מכבי חבה בהם עפ"י /או ליקודיוקים 

ההסכם, תהא מכבי רשאית לעכב ו/או לקזז כל סכום שיתגלה בעקבות האמור לעיל, מכל 
 ממכבי בכל עת. ספקסכום אחר שמגיע ו/או שיגיע ל

 רשאית מכבי לעכבבמידה ותהיינה למכבי הערות על טיב ו/או רמת שירותי האבטחה, 
, ותיקון הליקויים לשביעות רצונה של מכבי ועפ"י ספקשבון עד לעריכת ברור עם ההח

 הוראות הסכם זה.
 

 עדכון מחירים ותמורה סופית 6.4

 

 :לפי המפתח כדלקמןהמחירים שבחוזה יוצמדו  6.4.1

המתפרסם על ידי הלשכה מדד המחירים לצרכן במהמחיר יוצמד לשינוי  %75 6.4.1.1
 המרכזית לסטטיסטיקה מעת לעת.

 ."ממדד הבסיס"יחושב בהתייחס לשינוי המדד המעודכן השינוי 

תשתיות העל ידי משרד  המתפרסם 95בנזין אוקטן  יוצמד לשינוי במחיר %25 6.4.1.2
 מעת לעת. הלאומיות

בנזין הבסיס" לממחיר "השינוי יחושב לפי השינוי במחיר הבנזין המעודכן 
 מחיר הבסיס. – 11.4.11הידוע למועד הגשת ההצעה 

 
יעודכנו אחת לחצי שנה החל ממועד  6.4.1.2וסעיף  6.4.1.1, סעיף המחירים לעיל 6.4.2

 ההתקשרות.
 

בגין  מלאה וסופיתהספק מצהיר בזה, כי התעריפים המפורטים לעיל מהווים תמורה  6.4.3
השירותים השונים, וכי הם כוללים בתוכם את כלל מרכיבי השירות, וכי לא תהיינה 

 תים אלה.לו כל דרישות ממכבי לתשלום נוסף בגין שירו
 

 קנסות 6.5
)לא כולל מע"מ( בגין כל מקרה של אי ₪  500הספק ישלם פיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך 

, או אי נספח א'ב 2.1.1עמידה בלו"ז או חוסר באחד מאמצעי המיגון והקשר שהוגדרו בסעיף 
 אספקת רכב חלופי בלו"ז.

 
 
  ביטוח 7

 

נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הספק לבד אחראי לכל  7.1
הפסד, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזק תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שיגרמו למכבי 
ו/או למי מטעמה  ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם הפעלת השירותים נשואי 
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ת בקשר ההסכם, כמפורט ומוגדר בהסכם זה )להלן: "השירותים"(. למכבי לא תהיה כל חבו
 לאמור לעיל, למעט נזקים שהחברה תוכיח, כי נגרמו עקב מעשה בזדון של מכבי.

 

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או  7.2
הוצאה, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי כתוצאה 

ו של הספק ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי הסכם זה או על פי כל מאירוע שהינו באחריות
 דין.

 
מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ממועד תחילת  7.3

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

ב"אישור בדבר קיום ביטוחים" המסומן כנספח להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה 
פי ההסכם -)להלן "ביטוחי החברה" ו/או "הביטוחים"(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על

 ת ההתקשרות.ולעניין אחריות מקצועית,למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופ
 

הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בסעיף זה, והוא מתחייב, בין היתר,  7.4
לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הספק תחודשנה 
מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות, לא לעשות כל מעשה 

לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא לבקשת מכבי אישורים על  שיש בו כדי
תשלומי הפרמיה. יודגש, כי הספק ישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים 

 בביטוחי הספק.
 

בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה  7.5
ותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את כל שהיא מהתחייבוי

הספק מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהיא אחראית לו 
 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

 

ימים לפני מועד תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב הספק להפקיד בידי מכבי,  7-לא יאוחר מ 7.6
לעיל בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולמשך כל  7.3ריכת ביטוחים כאמור בסעיף אישור ע

 תקופת ההתקשרות על פי ההסכם.
 

מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הספק  7.7
ו כאמור לעיל, והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרש

 על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה.
 

הספק מצהיר ומתחייב כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל  7.8
אינן מטילות על מכבי ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא 

היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל אישור עריכת הביטוחים, טיבם, 
חובה שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת 

 שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
 

כללותן או בחלקן, תהא מכבי זכאית, אך לא לא עמד הספק בהתחייבויותיו לפי סעיף זה ב 7.9
חייבת, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הספק ועל חשבונו ו/או לשלם 

 במקומו כל סכום שהוא וזאת מבלי לגרוע מזכותה של מכבי לכל סעד אחר.
 

ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי מכבי,  7.10
וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף בביטוחי מכבי. כמו כן, יתחייב 
המבטח שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום 

 יום מראש. 60לידי מכבי לפחות 
 

יע מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכום שיג 7.11
ממנה לספק בצירוף הצמדה וריבית על פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם 
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 מהספק בכל דרך אחרת.
 

הספק מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  7.12
ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. למעלה מן הצורך 

הר, כי הספק מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי  נוסח משולב, יוב
ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות  1995 –תשנ"ה 

האמור לעיל, באופן שהספק, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו 
במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או ועובדיהם שיועסקו 

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

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה בבחינת  7.13
אותו ממלוא חבותה לפי הסכם זה. על  דרישת מינימום המוטלת על הספק שאינה פוטרת

הספק לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הספק מצהיר ומאשר 
בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה בכל הקשור 

י הביטוחי לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסו
 שהוצא על ידה.

 
הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי  7.14

ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בהן כדי לשחרר את הספק מאחריות כלשהי בגין 
 נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הספק.

 
, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מבלי לגרוע מן האמור לעיל 7.15

כנגד מכבי ו/או מי מטעמה ו/או בשמה בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים 
שהתחייב לערוך כמפורט לעיל, או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות 

ה ו/או בשמה מכל אחריות לנזק הנקובות בפוליסות, והוא פוטר את מכבי ו/או מי מטעמ
 כאמור ומתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות.

 
מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו  7.16

 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. 2005נחותים מהנוסח הידוע כביט 
 

 הפרה יסודית של ההסכם. הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה 7.17
 
 
 הספק קבלן עצמאי .8
 

הספק משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן י בהתקשרות עפ"י הסכם זה ובמהלך כל תקופתו, כ 8.1
ו/או לאחראי ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או  זכות שניתנה למכביהשירות עפ"י החוזה וכל 

ירותי האבטחה, אינה עפ"י ההסכם לפקח ולהתערב בכל צורה במתן שבשמם ו/או מטעמם 
ו/או למאבטחים כל לספק אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה 

זכויות של עובדי מכבי והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות ממכבי 
 בקשר עם ביצוע ההסכם או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, מכל סיבה שהיא.

 

, ייחשבו לכל צורך הליווי המאובטחבמתן שירותי  ידי הספקחים שיועסקו על י כל המאבטכ 8.2
שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין.  , ולא יחשבו כעובדיה או ואו שלוחי וכעובדי

בלבד, והאחריות לגבי תביעות המאבטחים  ועל חשבונ הספקהמאבטחים יועסקו על ידי 
 בלבד. הספקיחולו על  הספקהנובעות מיחסיהם עם 

קבלן כח אדם, מתחייבת  והינהספק במידה וערכאה מוסמכת תקבע, על אף האמור לעיל, כי 
לשלם לעובדיה או מי מהם, על חשבונה בלבד, כל סכום המגיע להם עקב הקביעה  חברה

הנ"ל על פי חוק קבלני כ"א ועל פי כל דין, ומצהירה כי לא תהיינה לה דרישות ו/או תביעות 
 ין תשלום סכומים כאמור.כלשהן ממכבי בג

לשיפוי ולפיצוי מכבי בשל כל סכום שתידרש הספק ין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות א 
-)ג( להסכם, עקב תביעה או דרישה בדבר קיום יחסי עובד 6מכבי לשלם לרבות כאמור בסעיף 

 מעביד כאמור לעיל, לרבות עקב קביעה כי החברה הינה "קבלן כח אדם".
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"קבלן כח אדם" כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח  ור בזאת, כי אינמצהיהספק  8.3

( וכי "קבלן כח אדם"( ובדינים השונים )להלן : "חוק קבלני כ"א")להלן :   1996 -אדם, התשנ"ו 
 ידוע כי מכבי אינה "מעסיק בפועל" כהגדרתו בחוק קבלני כ"א.

 
טונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות השלאחראי עפ"י כל דין ובפני כי הספק יהיה  8.4

, לביצוע כל החובות המוטלות ו/או אשר תוטלנה על ידי המקומיות ורשויות מוסמכות אחרות
 .הליווי המאובטחכל דין, בקשר לביצוע שירותי   כל רשות, ועל פי הוראות

 
פק את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בחזה לא יתפרש כמסמיך את הס ןכי הספק יית 8.5

להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהיא או למטרה 
 כלשהיא.

 
לפצות ו/או לשפות את מכבי בגין כל נזק הספק בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב מ 8.6

ו/או הוצאה ו/או חיוב אחר כלשהו שיחולו עליה אם יקבע ע"י רשות מוסמכת קיומם של 
לבין מכבי ו/או מי מטעמה, או אם יוטל על מכבי  הספקמעביד בין מי מעובדי  – יחסי עובד
 הספק.כספי עקב מעשה או מחדל של  עצוםקנס ו/או 

 
 

 התחייבויות הספק כלפי עובדיו 9

 

א חייב לשלם להם עפ"י דין כמשכורת, ואת כל התשלומים שה עובדיושלם להספק מתחייב ל 9.1
ה, שכר שעות נוספות, תשלומים לקרן פיצויים או לקרן לרבות דמי ביטוח לאומי, דמי הברא

 פנסיה, תשלומים בגין מחלה או לידה.

 

למלא, במשך כל תקופת ההסכם, אחר האמור בחוקי העבודה הישימים ובכל  הספק מתחייב 9.2
 ן שעות עבודה ומנוחה.ידין, כולל לעני

 
 םוביטחונאבטחים לדאוג לתנאי בטיחות ותנאים אחרים לשמירת בריאות המהספק מתחייב  9.3

 כנדרש על פי כל דין.
 

במתן שירותי  ואו מטעמ יוכלפי המאבטחים וכל מי שמועסק על ידהספק יהיה אחראי  9.4
האבטחה ו/או בקשר אליהם, בגין מוות, נזק גופני או נזק לרכוש שייגרם להם, בין במישרין 

 או בקשר אליהם.ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה או מנזק שאירע בעת מתן שירותי האבטחה 
 
 
 שמירת סודיות 10

 

במישרין או או להביא לידיעת כל אדם למסור, בסוד ולא להעביר, לשמור הספק מתחייב  10.1
בעקיפין, כל ידיעה בקשר עם ביצוע ההסכם ו/או שירותי האבטחה, הקשורה לענייניהם של 

 מכבי ו/או מבוטחיה של מכבי.
 ולאחריו, לתקופה בלתי מוגבלת. התחייבות זו תעמוד בתוקף במהלך כל תקופת ההסכם

 
 הפרת הוראות כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה מהווה הפרה יסודית. 10.2

 
 

 לביצוע ערבות בנקאית 11

 

 בנקאית רבות ,מכבי בידי הזוכה יפקיד ,החוזה לפי הזוכה של התחייבויותיו כל למילוי כבטחון 11.1
 או ,מכבי בידי יאושרש בנוסח ,מותנית בלתי ,, אוטונומיתלצרכן המחירים למדד צמודה
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 )שבעים וחמישה אלף ₪ 75,000 של בסכום ,מכבי של רצונה לשביעות שתהיה אחרת ערבות

 תקופת תום לאחר חודשים 3 וכלה החוזה על החתימה ביום החל שתוקפה( חדשים שקלים

  .החוזה

 

 ההזוכ מתחייב אז כי ,המכרז מסמכי ויתר זה הסכם הוראות י"עפ ,החוזה תקופת תוארך םא 11.2
חוזה ה תקופת תום לאחר חודשים 3 לתום עד הבנקאית הערבות של תוקפה להארכת לדאוג

 .מכבי אצל שיוחזק האחרון הרכב של ופעילותו
 

 מתן הסתיים או החוזה תקופת הסתיימה ,לעיל כאמור הערבות היקף בכלליות לפגוע בלימ 11.3
 פי על חייב הוא בהם התשלומים את לשלם סיים לא והזוכה ,שהיא סיבה מכל השירותים

 רשאית מכבי תהא – החוזה פי על התחייבויותיו מילוי אי בגין נזק למכבי גרם או ,החוזה

   .ידה על שתיקבע נוספת לתקופה הארכתה לדרוש או הבנקאית הערבות את לחלט

 את לזוכה מכבי תחזיר – כאמור התשלומים את לשלם סיים והזוכה ,החוזה תקופת סתיימהה 

 .קאיתהבנ ערבות כתב
 

 את לממש רשאית מכבי תהא ,החוזה פי על בהתחייבויותיו הזוכה עמד לא בו מקרה כלב 11.4
 ,לבוררותת, לערכאו לפניה להיזקק הצורך מבלי ,כספה את ולגבות ,מקצתה או כולה ,הערבות

 .כלשהי הוכחה למתן או ,כלשהו משפטי מ"למו

 

 הזוכה יהא ,הערבות של וכלשה סכום או הערבות כספי את לגבות בזכותה מכבי שתמשהה 11.5
 האמורה הגבייה לפני שהיה לסכום הערבות סכום את להשלים או הערבות את לחדש חייב

 סכום כל או הערבות את גבתה מכבי כי הודעה הזוכה קיבל בו מהיום ימים( שבעה) 7 תוך

 .ממנה
 

 .חוזהה פי על הזוכה של להתחייבויותיו תקרה או הגבלה כל לשמש כדי הערבות בגובה יןא 11.6
 

 .דין כל פי על או החוזה לפי מכבי בידי שישנה זכות בכל יפגע לא זה בסעיף אמורה 11.7
 

 .יסודית הפרה מהווה האמורים המשנה מסעיפי אחד כל פרתה 11.8
 
 

 הפרת החוזה   12

 

 .הסכם או דין כל י"עפ יסודית הפרה כל בשל החוזה את לבטל רשאית מכבי 12.1

 

 ידי על או ,הספק כנגד בהליכים הוחל אם וזההח את לבטל מכבי רשאית ,לעיל לאמור נוסףב 12.2
 בהיקף עיקולים ,נושים לטובת או עם הסדר ,נכסים כינוס בהם שיש אליו בקשר או ,הספק

 .אחר באופן עסקים חיסול או/ו כלשהו מסוג פירוק ,מכביד
 

 :רשאית מכבי תהא יסודית הפרה החוזה את הספק פרה 12.3
 

 או ;לאלתר החוזה את בטלל 12.3.1

 

 או/ו ההפרה את לתקן מהזוכה ולדרוש במלואן החוזה הוראות םקיו על עמודל 12.3.2

 למלא בזה מתחייב הזוכה .לזוכה ההודעה שתימסר מיום ימים 7 תוך ,ההתחייבות

 לה שייגרמו או/ו שנגרמו הנזקים בגין פיצויים לה לשלם כן וכמוי במכ הוראות אחר

 .כאמור הקיום-אי או/ו האמורה מההפרה כתוצאה
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 החוזה את הספק הפר או/ו לעיל 12.3.2 בסעיף ,כאמור ההפרה את הספק תיקן אל 12.3.3

 ההוראה את לקיים או/ו ההפרה את לתקן הספקמ דרשה ומכבי יסודית שאינה הפרה

 לא או/ו ההפרה את תיקן לא והספק ,13.3.2 בסעיף כמפורט ,ההתחייבות את או/ו

 תהיה ,רצונה עותלשבי מכבי ידי על שנדרש כפי ,התחייבות או/ו הוראות אחרי מילא

 על הודעה מתן ידי על וזאת, קיומו-אי או הפרתו מחמת החוזה את לבטל זכאית מכבי
 בסך מראש ומוערכים מוסכמים פיצויים למכבי לשלם חייב יהאוהספק  ,בכתב כך

 למכבי שייגרמו או/ו שנגרמו הנזקים בגין וזאת(, ₪ אלף שבעים וחמישה₪ ) 75,000

 מזכותה לגרוע כדי זו בפסקה באמור אין  ר.כאמו קיוםה-אי או/ו מההפרה כתוצאה

 .דין פי על תרופה  או סעד כל הספק כנגד לקבל מכבי של
 

 של זהירה אומדנה מתוך נקבעו כאמור המוסכמים הפיצויים כי מצהירים צדדיםה 12.3.4
 מנוע יהיה והספק החוזה של היסודית הפרתו עקב למכבי להיגרם עלול אשר הנזק

 .דבר לש להיפוכו מלטעון

 
 לתקפו ייכנס והביטול לזוכה בכתב הודעה באמצעות ייעשה מכבי ידי על החוזה ביטול  12.4
 .בהודעה מכבי שתקבע במועד       

 
 

 הסבת החוזה  13

 

 את או החוזה פי על זכויותיו את להמחות או לאחר להעביר או למסור רשאי איננוהספק  13.1

 .ממנו הנובעות החובות

 

 ומבוטלת בטלה תהא זה סעיף להוראות בניגוד לעשות הזוכה יימרשית העברה או מסירה כל 13.2

 .תוקף כל וחסרת

 

 .כלשהו בשעבוד אסורות ,מקצתן או כולן ,ומכוחו החוזה לפי הספק של כויותיוז 13.3

 

 .הבלעדי דעתה שיקול לפי החוזה את להסב רשאית תהא מכבי ,ספק הסר מעןל 13.4
 
 
 זכות הקיזוז 14
 

כבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק עשוי הצדדים לחוזה מסכימים בזה כי למ
 להיות חבלה מכל סכום שיגיע לספק ממכבי.

 
 
 איסור הכנסת שינויים בתאגיד 15

 

 או/ו המכרז במסמכי שמשתקף כפי המצב לעומת ובתאגיד שינוי כל לעשות שלא מתחייב הספק 
 ,כזה במקרה .למכבי כך על בבכת הודעה מתן בלא למכבי ידו על נמסרו אשר אחרים במסמכים

 מתן מיום ימים 30 בתוך סיום לידי ההתקשרות להביא רצונה על להודיע רשאית מכבי תהא

 .כאמור מכבי של ההודעה
 

 מתחייב – ולתאגיד המתייחס אחר מסמך כל החוזה תקופת במשך להמציא מהספק מכבי דרשה 

 .הדרישה ממועד ימים 7 תוך להמציאו הזוכה
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 זכות ע"י מכבי   שימוש ב-אי 16
 

 ולא תקדים תשמש לא מסוים במקרה החוזה מתנאי תנאי אחר ממילוי לסטייה מכבי הסכמת 

 .אחר למקרה שווה גזירה  ממנה ילמדו
 
 זכויותיה על כויתור הדבר ייחשב לא ,החוזה פי על בזכויותיה מסוים במקרה מכבי השתמשה לא 

 .מכן שלאחר ומיםד מקרים לגבי ולא המסוים המקרה לגבי לא ,אלה
 
 

 ויתור מכבי בכתב    17
 
 .בכתב אלא, לפיו מכבי מזכויות זכות על ויתור ואין בחוזה שינוי אין 

 
 
 הצדדים תובותכ 18
 

 .החוזה בכותרת שמופיע כפי תהיינה החוזה לצורך הצדדים כתובות
 
 

 מתן הודעות 19

 

 לתעודתן הגיעו כאילו תחשבנה כך ובהישלחן ,רשום בדואר תישלחנה זה חוזה י"עפ ההודעות כל 
  בחלוף
 .דבר של היפוכו הוכח לא עוד כל ,בישראל דואר בבית ,כיאות מסירתן מעת שעות 72 

 
 
 סמכות שיפוט 20
 

 לבית תהיה ממנו הנובע או/ו זה חוזה להוראות הקשור בכל והבלעדית הייחודית השיפוט מכותס 

 .יפו-א"בת מושבו שמקום המוסמך המשפט
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 החתום על הצדדים אוב ולראיה
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 הספק  מכבי שירותי בריאות
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 להסכםנספח 

   ביטוחיםאישור עריכת 

 לכבוד

  מכבי שירותי בריאות

 אביב-תל 27מרחוב המרד 

 "(מכבי)להלן: "
 

 
 אחריות ביטוח חבות מעבידים, וביטוח אישור עריכת  הנדון:

 וביטוח אחריות מקצועית כלפי צד שלישי         
 
 

עם הסכם שנערך ביניכם לבין ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר  יהננו מאשרים בזאת כ
כמוגדר בהסכם מיום  שירותי הסעה מאובטחת ברכב ממוגן ירי(,  בעניין "הספק"_________ )להלן: 

"( וזאת לתקופה המתחילה ביום ___________ ומסתיימת ביום השירותים___________ )להלן: "
__.__________ 

 

 ביטוח חבות מעבידים א.

המבטח את חבות הזוכה כלפי עובדיו ו/או כל המועסקים על ידה   ביטוח חבות מעבידים
פקודת הנזיקין מטעמה, לרבות קבלנים שלו ו/או קבליני משנה שלהם ועובדיהם, על פי 

מוות ו/או נזק , בגין 1980 -ם ")נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש
ביצוע השירותים לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ו/או נזק נפשי גוף 

דולר ארה"ב( לנפגע, לאירוע  $ )מליון וחצי1,500,000 -שלבול אחריות שלא יפחת מסך בג
 לתקופת ביטוח שנתית. )חמישה מליון דולר ארה"ב (  5,000,000ובסה"כ 

  ., שעות עבודהועובדיהם ל הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנהכפוף לכ זה אינוהביטוח 

מכבי, ו/או מי מטעמה במקרה ויחשבו כמעבידם של מי ורחב לשפות את מהביטוח 
 מעובדי/מועסקי החברה או קבלני המשנה שלו ועובדיהם. 

 

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב

לים בשמו ו/או מטעמו, על פי המבטח את החברה וכל הפועביטוח אחריות כלפי צד שלישי 
ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף ו/או אובדן בגין כל פגיעה כל דין, 
, לרבות מבוטחי מכבי, עובדי מכבי ו/או מי שפועל מטעמה בקשר עם ו/או במסגרת כלשהו

דולר ארה"ב(  חמש מאות אלף) 500,000 -שלאחריות שלא יפחת מסך מתן השירותים בגבול 
 לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. 

ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובע מאש, התפוצצות בהלה, מכשירי הרמה, 
פגומים, הרעלה, שביתות והשבות ו/או  םפריקה וטעינה, הספקת מוצרים, מתקנים סניטאריי

 תביעות השבה מצד המוסד לביטוח לאומי. 

סה מורחב לכלול את מכבי ו/או הבאים מטעמה ו/או בשמה כמבוטחים שם המבוטח בפולי
נוספים בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי החברה ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף 

 אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. 

 צד שלישי. רכוש מכבי ו/או עובדיה ו/או מבוטחיה ייחשבו כרכוש
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 מקצועיתביטוח אחריות  .ג

המבטח את חבות החברה, וכל הפועלים מטעמה ו/או בשמה ו/או בעבודה ו/או בשליחותה  
בגין נזק גוף ו/או הנזק הנפשי ו/או מוות ו/או מחלה /או חולי כולל כל הנזקים התוצאתיים , 

שמקורם ברשלנות,  בשל מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות
טעות, מחדל או השמטה אשר אירע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים על ידם ו/או במהלכם 

$ )מיליון דולר ארה"ב( לאירוע  1,000,000ו/או במסגרתם,בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 
 ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

חברה למכבי ו/או למבוטחי הננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי ה 
מכבי לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח לפי פוליסה זו למפרע ממועד תחילת מתן השירותים 

 כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת הפוליסה.

במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש, מסיבה כלשהי, מוסכם, כי בפוליסה תחול  
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף  12מוארכת, למשך תקופת גילוי נזקים ותביעות 

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

 הביטוח.

של אחריותה למעשי ו/או מחדלי הביטוח כאמור מורחב לכלול את מכבי ו/או מי מטעמה ב 
החברה וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל 

 אחד מיחידי המבוטח.

הביטוח כאמור מורחב לכסות את אחריותה  של החברה וכל הפועלים מטעמה ו/או בשמו  
 בגין מעילה ו/או אי יושר עובדים ו/או מנהלים.

 

ה אחראית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות החברה לבד  .ד
 הביטוח המפורטות לעיל.

בביטוחים המפורטים לעיל במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי וכי  .ה
 אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או הבאים מטעמה.

טוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או יצומצמו מכל סיבה שהיא במשך כל אנו מאשרים כי הבי .ו
 יום מראש. 60תקופת מתן השירותים מבלי שניתנה לכם הודעה על כך בדואר רשום 

הננו מאשרים כי זכותה של מכבי ע"פ הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי לא תפגע עקב העדר  .ז
 אימים.רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המת

הננו מאשרים בזאת כי בביטוחי המפורטים לעיל אי קיום החובות המוטלות על המבוטח,  .ח
לרבות, אך לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי 

 הפוליסות לא תפגע בזכויותיה של מכבי לקבלת שיפוי.

ריות מקצועית, לא יהיו נחותים מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, למעט אח .ט
 , בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.2010מהנוסח הידע כביט 

 
 
 
 

 בכבוד רב,        
 
 
 
 

 חברה לביטוח _______________       
 

       
 על ידי ____________________       
 שם החותם ותפקידו        
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 נספח להסכם

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 

 כללי של ערבות בנקאית אוטנומית נוסח

 

 לכבוד

 227/99מכבי שירותי בריאות אגודה עותמאנית מס' 

 תל אביב 27רח' המרד 

 הנדון: ערבות מס' ___________

 א.נ.

)להלן "סכום הערבות"( כשהוא צמוד ₪  75,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך             
 ע או עשוי להגיע לכם מאת____________למדד כמפורט להלן, המגי

 למתן שירותי הסעה מאובטחת ברכב ממוגן ירי."החייב"( בקשר עם הסכם  –)להלן 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה             
מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי  ולמחקר כלכלי , כולל אותו

 שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

"המדד החדש"( כי  –אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן             
 דד בגין חודש __________ שפורסם ב______המדד החדש עלה לעומת המ

" המדד היסודי"(  אזי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה  –היינו ____ נקודות )להלן             
 "סכום הערבות המוגדל"(. –לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן 

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

 

ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל  7אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה תוך 
סכום בגבול סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה 

עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה תשלום מהחייב, ובלבד שהסכום הכולל שיהיה 
 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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 נספח ג'
 

 טופס הצעה
 
 

 לכבוד
 מכבי שירותי בריאות

 27רח' המרד 
 תל אביב

 
 

 הצעה למתן הסעה מאובטחת ברכב ממוגן יריהנדון:  
 של מכבי שירותי בריאות. 102/2011מס' פומבי מכרז                      

 
 
 
 

 ____________________התאגיד המציע: 
 

 הערות: 
 

_______________________________________________________ 
 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע
אנו הח"מ, הרשאים להתחייב ולחתום בשם ______________________מצהירים ומתחייבים 

 כדלקמן:
 
 קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות. 1

 ם את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו.ובהתאם לכך אנו מגישי    
 
 אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז.. 2
 
 חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו. 3

 כים במכרז, לרבות חתימה על ההסכםבתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזו   
 המצורף כלשונו.   
 
 ידוע לנו כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, מכל סיבה שהיא.. 4
 
 הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת. 5
 תהא, בינינו לבין מכבי.ההצעה ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם    
 
 אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב ההצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא. 6

 ימים מהמועד האחרון שנקבע 90לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו     
  כל תקופת ההתקשרות לפי ההסכם.במשך  –להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז     
 
 הננו מבינים ומוסכם עלינו כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים אחרים. 7

 במכרז.    
 
 ש"ח, לא כולל מע"מ. -המחירים בהצעה נקובים ב. 8
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 רשימת שירותים
 

הערכה  תיאור 
 לשנה

 מחיר ליחידה
)בש"ח, לא 
 כולל מע"מ(

 הערות

סעה מאובטחת בימים ה 1
א' עד ה' כולל )יום עבודה 

 רגיל( למשך חודש.

 חודשי 30
 שירות

 ליווי מאובטח כולל: כלי רכב ממוגן ירי  .1 
 ונהג מאבטח.            

 משעות הבוקר ועד  –יום עבודה רגיל  .2
 שעות. 8לשעות אחה"צ  עד:             

הסעה מאובטחת )יום  2
 עבודה רגיל( למשך יום

 שלם
 ו' כולל( –)בימים א' 

 ליווי מאובטח כולל: כלי רכב ממוגן ירי  .1  ימים 12
 ונהג מאבטח.            

 משעות הבוקר ועד  –יום עבודה רגיל  .2
 שעות. 8לשעות אחה"צ  עד:             

הסעה מאובטחת למשך  3
 יום 1/2

חצאי  52
 ימים

  ליווי מאובטח כולל: כלי רכב ממוגן ירי .1 
 ונהג מאבטח            

 החל משעות הבוקר ועד –יום  1/2 .2
 שעות. 4הערב. עד:  לשעות           

 
 

 רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה :

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

 אישור תאגיד ]   [
 ת שמירה מטעם משרד המשפטיםרישיונות ברי תוקף לחבר ]   [
 מעל אשר ברשותו "מפעל ראוי"רישיונות ברי תוקף מטעם משרד הפנים ומשטרת ישראל ל ]   [

 כל נשק 20           
 היתר בר תוקף לאספקת שירותי אבטחה  יו"ש מטעם המנהל האזרחי של יו"ש ]   [
 גנים מטעם יועץ ראש הממשלהאישור/היתר מיוחד, למיגון נגד ירי לכלל כלי הרכב הממו ]   [

 לטרור, או ממוסד/גוף ממשלתי שהוסמך להנפיק היתרים אלה           
 אישור רו"ח על היקף פעילות כספית ]   [
 ותשלום אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ]   [

 1976 –חובות מס(, תשל"ו             
 דתצהיר העשוי בפני עו" ]   [
 ערבות בנקאית ]   [
 אישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי חתימה בחברה ]   [
 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי ]   [
 טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום ]   [

 
 השם המלא:__________________חתימה:_________________

 
 ______________תפקיד:__________________חותמת: ___

 
 כתובת:__________________טלפון:__________________

 
 :__________________דואר אלקטרוניתאגיד:__________________ 'מס
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 נספח ד'
 

 טופס פרטי המציע
 
 

  .להלן הפרטים כל את למלא נדרש המציע 

 

 משלים חומר כל לצרף שאיר הינו וכן המכרז תנאי י"עפ הנדרשים אישור או מסמך כל יצרף ציעהמ

 .אחר
 
 פרטי המציע: .1
 
 

 :שם
 

 :ה' חברמס

 ת(:ההתאגדו צורת) משפטי מעמד
 

 :משנת ת/פועל
 

 :ההנהלה משרדי כתובת
 

 ______________:פקס _____________  ______________  ______________:טלפונים
 

 :בתאגיד הבעלות הרכב

1. 

2. 

3. 

4. 

 
 
 
 שבבעלותוהרכב  בצי ממוגני הירי הרכביםוסוגי  כמות כולל עהמצי של כללי תאור .2
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 אדם  –כוח  .3

 

 

 מספר העובדים בתפקיד התפקיד

  מאבטחים

  

  

  

  

  

  

 

 
 יכולת המציע לגבות מאבטח בעת היעדרותו מסיבה כלשהי  .4

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 י מסיבה כלשהייכולת המציע לגבות כלי רכב ממוגן יר  .5
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 יכולת המציע לספק כלי רכב .6

 

 

 

 

 

 
 
 יכולת המציע לספק מאבטחים נוספים .7

 

 

 

 

 

 
 
 תיאור הידע, הכישורים והמומחיות של המציע .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 תיאור ופירוט מוקדי ותחנות השירות ומיקומם .9
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 ניסיון קודם, לקוחות ואנשי קשר .10
 
 

הליווי המאובטח  בתחום ניסיון שנות מספר
  )להצעה שקדמו רצופות)לפחות שנתיים 

 

 _____________   השנים בין
 

 
 :האחרונות השנים 5-ב פעילים לקוחות של כולל מספר

 
 

 :הלקוחות שמות
 
 
 

 כתובות הסניפים בירושלים ויו"ש .11
 

  

  

  

  

 
 

 

 מספקים אנו להם / האחרונותבחמש השנים  סיפקנו להם ביותר הגדולים לקוחותינו פירוט הלןל

 :קשר אנשי כולל ליווי מאובטח שירותי סדיר באופן
 
 

 :הלקוח שם .1
 

 
 :טלפון                                        :תפקידו                                 :הקשר איש שם

 
 

 :שניתן השרות תאור
 

 
 :השירות תקופת
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 :קוחהל שם .2
 

 
 :טלפון                                        :תפקידו     :הקשר איש שם

 
 

 :שניתן השרות תאור
 

 
 :השירות תקופת

 
 
 
 
 

 :הלקוח שם .3
 

 
 :טלפון                                        :תפקידו     :הקשר איש שם

 
 

 :שניתן השרות תאור
 

 
 :השירות תקופת

 
 
 
 

 :וחהלק שם .4
 

 
 :טלפון                                        :תפקידו     :הקשר איש שם

 
 

 :שניתן השרות תאור
 

 
 :השירות תקופת

 
 
 

       ________________________ :ךתארי

 
 

 ___________________:המציע חתימת
 
 
 ___________________:המציע תמתוח
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 'ה- נספח
 
 
 

 ערבות כתב
 
 

 לכבוד

 _________:תאריך        בריאות שירותי מכבי

 27  המרד 'רח

         68125    אביב תל

 ____________ 'מס ערבות :הנדון
 
 
 

 כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים אנו  "המבקש"(: להלן) __________________________ לבקשת
 בקשר המבקש מאת תדרשו אשר(, חדשים שקלים חמישים אלף)במילים:  ש"ח 50,000 לסך עד סכום

 , "מתן הסעה מאובטחת ברכב ממוגן ירי".102/2011 מכרז עם
 
 

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך עשרה ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו 
חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש כלפיכם, 

 את סילוק הסכום האמור מאת  המבקש. או לדרוש תחילה
 
 

 ועד בכלל. ________,ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 
 
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו: 
 
 
 
 
 

____________  _______________  ____________________ 
 כתובת הבנק    שם הבנק        מס' הסניף   
 
 
 
 

 ה ניתנת להעברה.ערבות זו אינ
 
 

____________  _______________  ____________________ 
 חתימה וחותמת   שם מלא    תאריך   
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 נספח ו'

 ר  י  ה  צ  ת

 

עלי   לאחר שהוזהרתי כי ___________ת.ז. _______________________________ני הח"מ _א

 ק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחו את האמת מרול

כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ___________________ )להלן: "החברה"( תצהירי זה ניתן  .1

 ירי )להלן:  "המכרז"( ןלמתן הסעה מאובטחת ברכב ממוג 107/ 2006למכרז 

 משמש בתפקיד _________________ בחברה ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה.הנני  .2

כלי רכב  8, ועוד לפחות 4X4כלי רכב ממוגני ירי  8בבעלות החברה צי רכב הכולל לפחות  .3

 .4X2ממוגני ירי 

החברה בעלת פריסה ארצית של סניפים/מוקדי שירות של החברה עצמה ולא באמצעות קבלן  .4

 משנה, לפחות בנקודות הבאות: ירושלים וסביבתה ויו"ש.

 האחרונות שקדמו ליום פרסום המכרז (2006-2010) שנים 5 תשל לפחומוכח  ןלחברה ניסיו .5

ליווי מאובטח בכלי רכב ממוגני ירי ולא באמצעות קבלן משנה. החברה מספקת במתן שירותי 

גופים לפחות ובכמות שלא תפחת  4 -, למטעמההגשת ההצעה את השרות נשוא המכרז במועד 

 .לכל אחד מהם כלי רכב 2 -מ

המותקנת בכל כלי הרכב המופעלים על ידה, והם בעלי יכולת  "מירס"ו "ברק"ת וערכלחברה מ .6

 ליצור קשר באמצעות מערכת זו עם מוקדי החירום בירושלים וביו"ש.

 לחברה מערכת קשר אלחוטי ו/או סלולארי המותקנת בכל כלי הרכב המופעלים על ידה. .7

 .הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת .8

 

______________________ 

 חתימה         

 

 

ברחוב  ____ במשרדי ____________הופיע בפני עורך דין _ __________הנני מאשר בזה כי ביום 

מספר  זהות  ידי תעודת עצמו על ________ שזהה  ________________________, מר

ה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהי _________

 לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

    
                                       

______________________ 

 חתימה וחותמת                                          


