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 מנהלה

 

 כללי .1

ים / המסוגל,נייםולא יותר מש אחד ספקינת להתקשר עם ימעונ ("מכבי"- להלן )מכבי שירותי בריאות  .1.1
ריהוט משרדי סטנדרטי נייד ושירותים נלווים כמפורט במסמכי ,  ליחידות מכבי בכל הארץספקל

  .המכרז

 .במסמכי המכרזכמפורט , מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות .2.1

ועל גבי מדיה מגנטית , רזהמכ של מסמכי 'ג נספח –  טופס ההצעהיש להגיש על גבי את הצעות המחיר .3.1

- יודפס ויחתם על ידי הספק  1-' בנספח ג"מחירון הפריטים"גיליון . 1-' נספח ג( -Excelיוגש כקובץ )

 ' נספח גבמקרה של סתירה בין. 'מנספח גהגיליון החתום מהווה חלק . חתימה וחותמת בכל עמוד

 .' בנספח גיקבע האמור , 1-'לנספח ג

למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי  .  שנים3ההתקשרות היא לתקופה של  .4.1
 .בתנאים זהים, כל אחתתקופות נוספות בנות שנה 

מכבי רשאית . חלק מההצעה או כל הצעה שהיא, מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר .5.1
 .פי שיקול דעתה הבלעדי-הכל על, חלק מההצעה בלבד או את כולהלקבל 

מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם  .6.1
 .אם ירצו בכך, במסמכי המכרז

 

 הגדרות .2

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

.  המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז,125/2010  מספרמכרז פומבי רגיל: המכרז מסוג – "המכרז"

. מסמך זה על נספחיו - "מסמכי המכרז"

". מכבי שירותי בריאות "– "מכבי"

או בבעלות מלאה או חלקית בשותפות או בזכויות של מכבי /ו,  גופים בקבוצת מכבי– "הגופים הנוספים"

או אסותא /ו, מ"אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע-או אגודת מכבי מגן/או עמותת קרן מכבי ו/ו

או מכבי /ו, מ"בעערד או נרקיס /מ ו"או בית בלב  בע/ו, מ"או מכבידנט בע/ו, מ"מרכזים רפואיים בע

.  פי שיקול דעתם של הגופים-הכל על, מ"אחזקות בע

 . למסמכי המכרז'נספח ב- הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם  

 

 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .1.3

בתמורה לתשלום באמצעות , 24.5.10 עד ליום 9.5.10מיום , ן להשתתף במכרז זכאי לרכושיהמעוני

' ברח, "מכבי שירותי בריאות"את מסמכי המכרז במשרדי , (שלא יוחזר)ח " ש1,000המחאה  של  
,  או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי, שרה מחט' אצל הגב, 14קומה , אביב-תל, 27המרד 

 .למעט בערב חג , 10:00-15:00בין השעות ' ה-'בימים א

 



 בירורים ופניות .2.3

נציגת מכבי אליה . ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי  המכרז .1.2.3
 .רכזת ועדת המכרזים, שרה מחט' הגב: יש להפנות את השאלות והבירורים הינה

    באמצעות  דואר אלקטרוני , בכתב בלבדוזאת  ,27.5.10הפניות תעשנה עד ליום  .2.2.3
mahat_s@mac.org.il . על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון

5143643 -03. 

 . לא  תענינה3.2.2פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.2.3

על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלחנה התשובות  .4.2.3
 .וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון,  ממכבי

באמצעות דואר אלקטרוני  , ידי מכבי-תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .5.2.3
 .7.6.10 עד ליום

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

במעטפה  (!ולא באמצעות הדואר)את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד  .1.3.3
רכזת ועדת - שרה מחט ' לידי גב, 125/2010 מכרז מספר"עליה ירשם אך ורק  , סגורה

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

  הוא המועד האחרון להגשת ההצעות. 10:00-15:00בין השעות ', ה-'ההצעות תוגשנה בימים א
 !לא תתקבלנה, הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור. 12:00  בשעה,14.6.10

והיא תוגש ביחד , לאחר חתימתה, "ג"כנספח ב "ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ .2.3.3
 המסמכים שיש לצרף כלוביחד עם ,  מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהםכלעם 

 .וזאת בעותק אחד, י הנדרש במכרז"וכמפורט עפ,  להלן5כמפורט בפרק , להצעה

מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז בכריכתם המקורית , למען הסר מציע .3.3.3
וכי ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז , ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, שנרכשו ממכבי

 .וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש, ואת המסמכים המצורפים כנדרש

תוחתם המעטפה , כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, המציעים שיגישו הצעות יוודאו .4.3.3
 .וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה, או ממלא מקומה כאמור, י רכזת ועדת המכרזים"ע

לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה , לפי שיקול דעתה, ועדת המכרזים רשאית .5.3.3
 .ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם, נוספת

הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר , על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות .6.3.3
חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי , לדעת המציע, שיש לו

והוא יהיה מנוע , על חשבונו, המציע יברר את כל האמור בעצמו. בהסכם במידה שהצעתו תזכה
 .עקב כך, או מי מטעמה/מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .4

 :רשאי להגיש הצעות מציע אשר יענה על כל הדרישות שלהלן .1.4

 .תאגיד רשום כחוק בישראל .1.1.4

 .מנהל ספרים כדין .2.1.4

ת פריטי ריהוט משרדי אספקבעל ניסיון מוכח במשך שלוש השנים שקדמו לפרסום המכרז ב .3.1.4
  .(או ייצור/ייבוא ו)

 ברציפות  שנים3במשך לפחות עימם הוא קשור בהסכם ,  יכול להיעזר בקבלני משנההמציע .4.1.4
 .בידו הסכם התקשרות עימו,  במידה והמציע נעזר בקבלן משנה.בשנים שקדמו לפרסום המכרז

או באמצעות קבלן /בעצמו ו, ש ואילת"לרבות יו, בעל יכולת שינוע והתקנות בפריסה ארצית .5.1.4

mailto:mahat_s@mac.org.il


 . לעיל4.1.4העונה על האמור בסעיף , משנה

 . אחתCNC לפחות מכונת , עימו הוא קשור בהסכםאו לרשות קבלן משנה, עומדת לרשותו .6.1.4

לפחות מכונה אחת להדבקת , עימו הוא קשור בהסכםאו לרשות קבלן משנה , עומדת לרשותו .7.1.4
  .קנטים

בכל אחת  ₪ 300,000בפריסה ארצית ובמחזור של , נותן שרות נשוא המכרז ללקוח אחד לפחות .8.1.4
 (. 2009, 2008)מהשנים האחרונות  

וכפי , לפי כללי חשבונאות מקובלים (2008-2009)ים האחרונות תיהכנסותיו של המציע בשנ .9.1.4
 . לפחות,₪ מיליון 1הן , חות הכספיים השנתיים שלו"שהם משתקפים בדו

 . להלן6בהתאם לאמור בסעיף ,  25,000₪ ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך .01.1.4

 .ובידו קבלה המעידה על כך, רכש את מסמכי המכרז ממכבי .11.1.4

מציע שלא יעמוד באחד . עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה
 . הצעתו תפסל– מהתנאים

 

, אישור, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, לאפשר למציע, אך לא חייבת, ועדת המכרזים תהא רשאית .2.4
ל למכבי תוך פרק זמן "להשלים את המצאת הנ, י מכרז זה"שיון או כל נייר אחר כנדרש עפיר, היתר

יהיו בעלי תוקף , כאמור, שיון או כל נייר אחריר, היתר, אישור, ובלבד שכל מסמך, קצוב שיקבע על ידה
 .ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

לאחר . יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות (תשעים) 90המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  .1.5
רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף , אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, תום תקופה זו

מאה ) 150: ביחד עם התקופה הראשונה, כ"ובסה)יום  (ששים) 60 של עד נוספתהצעותיהם לתקופה 
ובמקרה זה יהיה כל מציע  רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע , ((וחמישים יום

 .בקשה כאמור תשלח על ידי מכבי בכתב. למכבי על ביטול הצעתו

, תשלח למכבי על ידי המציע בכתב, הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות .2.5

 מהרגע  ימי עבודה2וזאת בתוך , רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני, שרה מחט' לידי הגב
 .שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה

 . על ידי המציעכהצעה שבוטלהתראה הצעתו , בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור .3.5

לא ,  לעיל5.3 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף 5.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .4.5
 .תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי

 

 ערבות .6

 אלף עשרים וחמישה), ח" ש25,000להצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל של  .1.6
למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן ' כנספח הפי הנוסח המצורף -על, (שקלים חדשים

הערבות תציין במפורש כי .  ימים ממועד הדרישה10אשר תשולם בתוך , ("הערבות": להלן)מהותי 
 .ניצעהוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם ה

 60צדדי את הערבות לתקופה נוספת של עד -תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד, בנוסף .2.6
 נוספתותהיה בתוקף לתקופה ,  לעיל5פי פרק -וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על, יום (ששים)

 .זו

 של ערבות מכרז חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים ועדת, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .3.6

וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי לסעדים , כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, חלקה או כולה מציע



הזדמנות  למציע  שנתנה כל זאת אחרי, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, אחרים
 :מאלה אחד בו התקיים אם, טענותיו את להשמיע

 ;בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, הוא נהג במהלך המכרז בערמה .1.3.6

 ;הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק .2.3.6

 ;הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז .3.3.6

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם  .4.3.6

 .ליצירת ההתקשרות של הגוף הציבורי עם הזוכה במכר

 . תיפסל על הסף–הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור  .4.6

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .7

מכבי רשאית . חלק מההצעה או כל הצעה שהיא, מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר .1.7
 .פי שיקול דעתה הבלעדי-הכל על, לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה

מחיר : אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים להלן .2.7
ובאופן שתבחר ההצעה , והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, 30%ואיכות  70%

  .המעניקה למכבי את מירב היתרונות

ציון המחיר ייקבע על פי הסכום הנובע ממכפלת הצעת הספק בהתאם לאומדן הכמויות  : פירוט המחיר .3.7
 .  השנתי ולתמהיל כמפורט בטופס ההצעה ובמפרט

 

  :ייבחנו. 30%: פרוט האיכות

  : 22%- יכולות טכנולוגיות וייצור .1.3.7

, מלטשת קונטקט, חדר צבע ללכה וצביעת רהיטים, התרשמות מהנגריה העומדת לרשות המציע
 .יכולות משור עגלה

   :10%- בקרת איכות .2.3.7

 . ISO 9002עמידה בתקן , איכות גימור המוצרים, תהליכי בקרת איכות שהמציע מקיים

  :25%- יכולות לוגיסטיות .3.3.7

צי רכב העומד לרשות , צוות הרכבת ריהוט העומד לרשות המציע, מידת הפריסה הארצית
 .יכולות מחשוב, מחסנים העומדים לרשות המציע, המציע

 : 23%- שביעות רצון לקוחות כולל מכבי  .4.3.7

גמישות ומענה , איכות ההתקנות, איכות המוצרים ועמידותם לאורך זמן, עמידה בלוחות זמנים
 .שירותיות, לצרכים מיוחדים

          .20%- התרשמות כללית מהמציע .5.3.7

, על פי הערכה כוללת של המציע, ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע .4.7
סיון ימוניטין של היצרן ונ, רמת השירות, סיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרזינ, משאביו, מומחיותו

על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות , על סמך הנתונים שצרף להצעה, בארץ
י "וכן עפ, קודמות עם המציע  וכן על סמך בדיקת המלצות לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות

כאמור , אם ימונה, י צוות בדיקה שימונה מטעמה"י ועדת המכרזים או ע"כל ממצא אחר שייאסף ע

 .  להלן7.10בסעיף  

 .נתן אך ורק לגבי הצעות  שעמדו בדרישות ההכרחיותייודגש כי הציון המשוקלל י .5.7

או /יציג את המוצרים המוצעים במסגרת מכרז זה ו, פי דרישת מכבי וללא תשלום-על, המציע במכרז .6.7



 . יום מדרישת מכבי14משווק וזאת בתוך /מוצרים אחרים אותם הוא מייצר

ועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בניקוד איכות מזערי ברכיבים  .7.7
או אשר נאספו /ו, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, הכלולים בסעיפי האיכות דלעיל

במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שיקבע על ידה ולפי שיקול דעתה 
 . הבלעדי

מכבי תהא , כהגדרתו להלן" סיון גרועינ"באם המועמד לזכייה במכרז הינו מציע עימו יש למכבי  .8.7
ובלבד , רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה

עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד המקורי לזכייה " סיון גרועינ"שלמכבי לא היה 
 .12%-ביותר מ

או מחדלים /אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו: פירושן" סיון גרועינ"לצורכי סעיף זה המילים 
 .העולים כדי הפרת חוזה, אחרים של המציע

על פי שיקול , או הבהרות נוספות/ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו .9.7
על  מנת לבחון את  המציע והצעתו במסגרת , למלוא שביעות רצונה, דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון

 .שיקוליה

הצוות  שימונה יהא . ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים .01.7
או לשירות המוצע /לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו, אך לא חייב, רשאי
ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם . על ידו

 .ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש

כלפי  מעלה או , מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות .11.7
 .לדעת מכבי, ה אינה סבירהיאם הסטי, כלפי מטה

למקרה  , לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה (אך לא חייבת)ועדת המכרזים תהא רשאית  .21.7
או , מכל סיבה שהיא, שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל

 . חודשים מיום תחילתו3י מכבי בתוך "יבוטל ע

מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו במעטפות בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות  .31.7
 .מעטפות אלה יפתחו במועדם בהתאם לסוג המכרז, למכרז

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .8

ימים מיום  (שבעה) 7בתוך ,  למסמכי המכרז"ב"כנספח הזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף  .1.8
 .קבלת ההודעה על הזכייה במכרז

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

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

 .מסמכי  המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות  שייחתם .2.8

ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית לביצוע , במעמד החתימה על ההסכם .3.8
 .י הנוסח שיהא מקובל על מכבי"התחייבויותיו עפ

 

 ביטול המכרז .9

כל , התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, או בבחינתן, או בקבלת הצעות, לא יהיה בעצם פרסום המכרז .1.9
והכל ,  ריהוט משרדי סטנדרטי ניידים הסכם לאמציעת/ים הזוכה/ידי מכבי והמציע-עוד לא ייחתם על

 (."ב"נספח )כמפורט בהסכם ההתקשרות 



וכן , על פי שיקול דעתה הבלעדי, מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון .2.9
 .לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז- אך לא חייבת - תהיה מכבי רשאית 

 .הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר אלקטרוני לכל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז .3.9

או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל /לא תהא למי מהמציעים במכרז ו, החליטה מכבי על ביטול המכרז .4.9
 .או כלפי מי מטעמה/או טענה כלפי מכבי ו/או דרישה ו/תביעה ו

 

 בעלות על מסמכי המכרז .01

אין לעשות . בלבדאשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות , מסמכי המכרז הנם קניינה הרוחני של מכבי
וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז , או הגשת ההצעות/במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו

 .או העתק מהם לידי אחר/להעביר אותם ו

 

 סמכות שיפוט .11

 בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 .יפו- בתל אביב אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 

 

 

 



' נספח א

 

 מפרט

 

 כללי .1

נייד  ריהוט משרדי סטנדרטי או ספקים של/או יבואנים ו/מכבי מבקשת לקבל הצעות מיצרנים ו .1.1

והמיועדים למתקני מכבי ברחבי הארץ המשויכים , במסמכי המכרזושירותים נלווים כמפורט 
 .גופים הנוספים והכל בתנאי שירצו בכךללמטה מכבי ו, למחוזות השונים

מכבי אינה מתחייבת , במכרז" מנהלה" לפרק 1.1כאמור בסעיף , במידה וייבחרו שני ספקים .2.1
או איננה מתחייבת להיקפי רכש מינימאליים לכל אחד /לפצל את הרכש בין הספקים ו

 .ההחלטה תהא נתונה ליחידת הקצה. מהזוכים

כי , מובהר בזאת. המחיר שיוצע על ידי המציע בטופס ההצעה יהיה אחיד לכל היקף הזמנה .3.1
או דומים וכי היא /מכבי איננה מתחייבת לבצע את הזמנותיה השונות בהיקפים אחידים ו

 . והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לבצע כל הזמנה בהיקף שונה

 .למעט אם נאמר במפורש אחרת, על המציע לעמוד בכל דרישות המפרט  .4.1

 
 סוגי המוצרים .2

  ומכונה C.N.Cהריהוט המסופק יהיה באיכות גבוהה וייוצר בציוד מתקדם ובכלל זה מכונת  .1.2
 :הכולל בתוכו את סדרות המוצרים הבאים, בקו עיצובי אחיד הייצור יהיה. להדבקת קנטים

 .ארונות מודולרים המיועדים לאחסון קלסרים -

 .שולחנות עבודה משרדיים -

 .פריטים משלימים לשולחנות העבודה -

בקטלוגים  מערכות מוצרי הריהוט תכלולנה מגוון פריטים במידות שונות בהתאם למפורט  .2.2
 :המצורפים למפרט זה

מצורף קטלוג דגמים למפרט זה - שרטוט דגמי ריהוט משרדי סטנדרטי נייד קטלוג  .1.2.2
בהתאם לטופס , המציע יציע מחירים לכל הפריטים המופיעים בקטלוג .נדרשים
  .ההצעה

המציע . למפרט זה מצורף קטלוג דגמי ריהוט נגרייה- קטלוג שרטוט ריהוט נגרייה  .2.2.2
פריטים אלו לא ישוקללו כחלק מהצעת המציע , ויודגש. יגיש הצעתו גם לפריטים אלו

ובהתאם מכבי אינה מתחייבת לרכוש את פריטים , לצורך בחירת הזוכה על ידי מכבי
 .אלו מזוכה המכרז

ביצוע ההזמנות בפועל יעשה על ידי הממונים לנושא במחוזות השונים של מכבי שירותי  .3.2
 . בריאות

 את הריהוט בכל גוון פורמייקה ומלמין שיבחר על ידי ספקכי המציע מתחייב ל, בזאתמובהר  .4.2
לא תגבה תוספת , למען הסר ספק. פ פורמייקה סנטר.פי קטלוג הגוונים של א-על, נציגי מכבי

 .TAFIBRAלוחות וגווני מלמין מתוצרת חברת , חלקים ודמויי עץ, עלות בגין אי אלו מהגוונים

, במתקני מכביהסבלות וההרכבה , ההובלה, האריזה, התשלום לזוכה יכלול את עלות האחסון .5.2

 . בהתאם להוראות המזמין
מכבי תהא רשאית לדרוש מהמציע הכנת דגמי , מ"כולל מע ₪ 40,000-בהזמנות הגדולות מ .6.2

הכנת דגם . וזאת בטרם ביצוע ההזמנה בפועל, ריהוט לצורך בדיקת האיכות והתאמתם לצרכיה
 .כאמור לא תחייב את מכבי לרכוש את המוצר

 
 הזמנת ציוד .3

  .הזמנת ציוד תעשה באמצעות נציגי מכבי המוסמכים לכך בלבד .1.3

 באופן שוטף באמצעות הזמנה ים/הזוכהידי נציגי מכבי אל -הזמנות ריהוט יועברו על .2.3
 :באחת מהדרכים הבאות בלבד, ובצירוף תוכניות העבודה הרלוונטיות לכל הזמנהממוחשבת 

 .בפקס .1.2.3

 (.E-Mail)דואר אלקטרוני  .2.2.3



 .ים/על חשבון הזוכה, באמצעות חברת שליחים .3.2.3

 

  הציודאספקת  .4

 לפי תיאום טלפוני מראש עם הנציגים , ישירהאספקההציוד למתקני מכבי תהיה באספקת  .1.4
 . ים/ז תוכניות העבודה שיועברו לזוכה"בהתאם להזמנות וללו, במתקני מכבי בכל הארץ

 :מועדי אספקה .2.4

 .  ימי עבודה14 תוך – פריטים בודדים 5הזמנות של עד  .1.2.4

 .  ימי עבודה21תוך  – פריטים 5-של יותר מהזמנות  .2.2.4

 3 הציוד המוזמן אצל המציע עד אספקת למכבי תהא הזכות להשהות את ,במקרים חריגים .3.4
 .  ללא עלות נוספת, שהתבקש בהזמנההאספקהחודשים מתאריך 

 .במקרים אלו יאחסן המציע את הציוד בתנאים נאותים כך שישמר ללא כל נזק .4.4

מסירת הציוד במתקני מכבי תהיה בתיאום טלפוני מראש עם נציג מכבי המוסמך או מי מטעמו              .5.4
 .במקום

 .ים/זוכהתעודת משלוח ועותק ההזמנה שהועברה ל: הציוד יסופק בצירוף המסמכים הבאים .6.4

יחתום נציג מכבי על גבי ,  לשביעות רצונו של נציג מכבי,המוזמןההתקנה של /בתום ההרכבה .7.4

חתימת נציג מכבי כאמור  .תאריךבחותמת גומי אישית  וחתימת ידו בציון תעודת המשלוח 
 . תהווה אישור קבלת המוזמן

 יערכו נציג המציע והמזמין ,פגמים המצריכים תיקון כלשהו / היה ומצא נציג מכבי ליקויים .8.4
והמציע מתחייב  ,הנדרשתיקונם / פגמים ואת החלפתם / הליקויים פרוטוקול המציין את כל 

לא יבוצע תשלום .  ימי עבודה7 את הדרוש לשביעות רצונו של המזמין בתוך לתקן / להחליף
 .בה פגמים שלא תוקנו בגין עבודה שנמצאו

 .    לפחות,  שנים5אחריות בנוגע לאיכות המוצר וההתקנה תהיה למשך  .9.4

 

  פיצויים וקנסות .5

.  להסכם11כמפורט בסעיף 
 

 מחשוב ותיעוד, תקשורת .6

תעודות משלוח וחשבוניות שיכללו את להפיק מערכת המחשוב והתקשורת של המציע תוכל  .1.6
 .(ט המציע"בנוסף למק)טים ומספרי ההזמנות של מכבי "מחירי הפריטים וכן את המק

ה תקופההמציע מתחייב לשמור במערכת המחשב שלו כל מידע הקשור לפעולות מכבי במשך כל  .2.6

למכבי או לכל מי המידע  מסורול,  שנים7-  אך לא מעבר ל,בה ההסכם ומכרז זה בתוקף
 .שידרוש על פי בקשת מכבי

מנת שיהיה - על, (E-MAIL)מערכת דאר אלקטרוני , המציע  יתקין במשרדיו  ובכל סניפיו .3.6
אר וההזמנות יועברו לזוכה בצורה ממוחשבת בד. מקושר בזמן אמת עם נציגי מכבי

 כלי תקשורת  כמו כן ישמש הדואר האלקטרוני. או באמצעות פקס, (E-MAIL)- האלקטרוני
 .'תיאומים וכו, הודעות, בין הצדדים  לפניות

 

 "מנהל פרויקט" .7

שיהיה איש קשר מרכזי ואחראי בכל  ("מנהל פרויקט: "להלן)המציע ימנה נציג מקצועי מטעמו  .1.7
לצורך פניות ופתרון בעיות הן מול הנהלת מכבי והן מול נציגי מכבי ברחבי , שלבי ההתקשרות

מכבי תהיה רשאית לדרוש מהמציע להחליף את מנהל הפרויקט במקרים של אי התאמה . הארץ
 .עמידה בדרישות המקצועיות ובדרישות השירות-או אי, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי

נציג מכבי האחראי על תפעול ההתקשרות עם הזוכה יהיה אחראי תפעול באגף נכסים ובינוי או  .2.7
 .מי מטעמו

 

 תיאור פריטי הריהוט והתקנים הנדרשים .8

 כללי .1.8

 :תקנים ישימים .1.1.8

 .לבידים - 37י "ת .1.1.1.8



 .(887.1י "ת)ובלתי מחופים  (887.3י "ת)לוחות שבבית מחופים  - 887 י"ת .2.1.1.8

 .(F D M) לוחות סיביים בעלי צפיפות בינונית - 1481י "ת .3.1.1.8

 . פורמייקה- 507י "ת .4.1.1.8

 .ריהוט - 1271י "ת .5.1.1.8

 

 פרוט החומרים .2.1.8

לתקן של השוק וכל החומרים המצוינים במפרט יותאמו לדרישות תקן ישראלי עדכני 
 .האירופי המשותף

 כי , ובנספח המענה הטכניכל מציע יציין בהצעתו. סוגי החומרים מפורטים בהמשך
 .הנדרש הוא עונה על פרוט החומרים

 

 לבידים .3.1.8

,  37כל הלבידים אשר יהוו חלק מהמוצרים השונים יתאימו לכל דרישות תקן ישראלי 
 .ל"או לתקן בינלאומי שווה ערך לתקן ישראלי הנ

 

 לוחות שבבית .4.1.8

יתאימו לכל  ,כל לוחות השבבית אשר יהוו חלק מהמוצרים כמפורט במפרטים להלן
לוחות . ל" או לתקן בינלאומי שווה ערך לתקן הישראלי הנ887תקן ישראלי  דרישות

או לתקן , 3 חלק 887שבבית מחופים במלמין יתאימו לכל דרישות תקן ישראלי 
 .ל"בינלאומי שווה ערך לתקן הישראלי הנ

 

 קנטים/לבידים/פורמייקה .5.1.8

כל המוצרים המחופים בפורמייקה ואשר יהוו חלק מהמוצרים השונים במפרטים 

או לתקן בינלאומי שווה ערך , 507יתאימו לכל דרישות תקן ישראלי , הטכניים להלן
לוחות רגילים או מתאימים . מ מינימום" מ0.6עובי הפורמייקה . ל"לתקן הישראלי הנ

קנטים /  לבידים  /הדבקת הפורמייקה. פ הדגם הנדרש"לכיפוף בשיטת פוסטפורמינג ע
יעשו בשיטות ובדבקים העומדים בדרישות התקן הישראלי או תקן בינלאומי שווה ערך 

. לתקן הישראלי

 

 ריתוך .6.1.8

יעשו באמצעות ריתוך , בריהוט ובציוד המפורטים במפרטים להלן, מחברי הריתוך
  S W Aלפי תקן  , S 70 R E – 3  בעזרת ריתוך מסוג G I Mבשיטת  קשת חשמלית

פני הריתוך . בגובה תקני מעל פני החומר, יהיה מעוגל תפר הריתוך . O C 2מוגן בגז 
הריתוך . או חוטי ריתוך/ושאריות של סיגים ו שקעים, ללא גיצים, חלקים, יהיו רציפים

גימור הריתוך יהיה . ובליטות חורים אי איחוי ,יהיה בעל חדירה מלאה ללא פגמים
 .ריתוך פגום יושחז וירותך מחדש. חלק ונקי, רציף

 

 ברגים ואומים, צביעת מוצרי פלדה .7.1.8

משטחי . כל מוצרי הפלדה יעברו הליך צביעה באבקה וצביעה בתנור .1.7.1.8
ניקוי בתהליך המבטיח הסרה מלאה של  לצביעה על ידיהפלדה יוכנו 

לאחר הניקוי . ושומנים לכלוך, קליפות לאחר התזה וסיגי ריתוך, החלודה
מיד . יטופלו פני השטח בתהליך כימי בפוספט ברזל או בפוספט אבץ

יצופו משטחי הפלדה באבקת צבע אפוקסי יבש ,לאחר פעולות ההכנה
 . מיקרון לפחות60עובי הציפוי  . שיעבור קלייה בתנור

 לפי דרישות תקן 2דרגה ,הצביעה תעמוד בבדיקות תנאי סביבה בינוניים .2.7.1.8

 .דרישות כלליות ושיטות הבדיקה, ריהוט  –1271ישראלי 

המזמין יהיה רשאי לבחור בין כל . גווני הצבע יהיו על פי בחירת המזמין .3.7.1.8
הצבע יכסה את . L A Rבלוח הגוונים של קטלוג  מבחר הגוונים הנמצאים



הצביעה תעשה לאחר ביצוע כל . פני השטח באופן אחיד וללא סימני נזילה
 .'קידוח וכד ,ריתוך, חירור ,כיפוף– העיבודים המכנים במוצר 

, המהווים חלק מהמוצרים השונים, כל הברגים והאומים: ברגים ואומים .4.7.1.8
יהיו מצופים ציפוי אבץ  ,("פיליפס"ברגים יהיו ברגי פלדה בעלי ראש )

 .או בולטים מפני השטח/וללא חלקים חדים ו

 

 אביזרים ומחברים .8.1.8

כל האביזרים המהווים חלק מהמוצר חייבים להיות מוגנים בפני חלודה  .1.8.1.8

האביזרים יהיו מצופים באבץ או עשויים מחומר פלסטי או . (קורוזיה)
או /אביזרים חיצוניים יהיו מוגנים ו. חומר אחר עמיד בפני חלודה

 .מצופים בציפוי דקורטיבי המותאם לגוון המוצר

 grass: צירי דלתות ומסילות למגרות יהיו מתוצרת החברות הבאות .2.8.1.8
מנעולים . heavy dutyכל האביזרים יהיו מסוג  .  hettich  או  blumאו

 .יותאמו למערכות מסטר

 

 מידות .9.1.8

המוגדרות במפרטים הטכניים , הכללית למידות ללא סיבולת (טולרנס) הסיבולת
 V – 2768 -  O S I – generalתהיה בהתאם לתקן הבינלאומי , הפריטים וברשימת

tolerances. 

 

 בטיחות .01.1.8

המוצרים יהיו ללא פינות . כל פרטי הריהוט יהיו בטיחותיים וידידותיים למשתמש
 .נעימים למגע וניתנים להפעלה נוחה וקלה, כל המוצרים יהיו חלקים. וקצוות חדים

 

 עמידות באש .11.1.8

 או יתאימו/ ו755  לפי תקן ישראלי I V  3 .3 .3הריהוט יהיה עמיד בפני שריפה לדרגה 
בסיווג צפיפות  , SS A L C  1  בסיווג E   M T S A –84לדרישות התקן האמריקאי 

פליטת הגזים הרעילים לא תעלה על . 25-  וקצב התפשטות אש קטן מ150- מ עשן הקטן
 . ASTM-E 162 – CLASS A- האמריקאי   הנדרש בתקן

 

 אריזה .21.1.8

כל המוצרים המועברים למזמין יהיו ארוזים ומוגנים באופן שיבטיח  .1.21.1.8
חומרי האריזה יהיו . אחסנה ושינוע המוצר ללא פגמים ונזקים כל שהם

שיעטוף את , קרטון גלי כפול או יריעות חומר פלסטי עם בועות אויר
 .המוצר כולו

האריזה תעשה בעזרת חומרי אריזה שניתן להסירם בקלות ובשלמות  .2.21.1.8
חומרי האריזה לא ישאירו . ללא גרימת נזקים למוצר וללא צורך בכלי עזר
 .סימנים על פני שטח המוצרים לאחר הסרתם

 

 ארונות משרדיים .2.8

 כללי .1.2.8

 תתקיימנה בנוסף האפשרויות ,ותלכל הדגמים בסדרות הרוחב והגובה השונ .1.1.2.8
 :הבאות

 .ות/ארון סגור עם דלת -

 .ארון פתוח- 

. פתוחות  וחלקו העליון / סגור עם דלת,שורות אחסון 2 - ארון שחלקו התחתון- 
 .ות זכוכית במקום דלתות עץ/אפשרות התקנת דלת-  

 .מ בהתאמה לארון" ס80 או 40יוגדרו כפריט נפרד  ברוחב  -  מסדים  .2.1.2.8

 .יוגדר כפריט נפרד בהתאמה לארון" - קסקט- "לוח דקורטיבי עליון  .3.1.2.8



מעל שורת ארונות , תהיה אפשרות להזמין לארונות המורכבים בשורה עליונה .4.1.2.8
 .ידיות  ומנעולים  בהתקנה בחלק התחתון של הארון, תחתונה

בצידן הפנימי תהיינה שתי , בשתי דפנות הצד של כל ארון. כל המדפים יהיו ניידים .5.1.2.8
 .מ"  מ32שורות חירור לצורך אפשרות שינוי גובה המדפים כל 

יש להקפיד שמיקום החורים עבור תומכי המדפים יהיה כך שמיקום המדפים  .6.1.2.8
 .מ" ס34.5מדף קלסרים בגובה  יאפשר להעמיד בכל 

 

 חומרים ומבנה .2.2.8

 :האלמנטים העיקריים של הריהוט יהיו בנויים כדלקמן 

מ מצופים "  מ18 יהיו בנויים מלוחות סיבית דחוסה עובי -גוף הארונות והמדפים  .1.2.2.8
העונה לדרישות התקן בגוונים מטופס ההצעה  . משני הצדדים בציפוי מלמין איכותי

מ  " מ1 בעובי מינימום P.V.Cקנטים סביב עשויים . לפי בחירת נציגי מכבי' נספח ב
 .י לפי בחירת נציגי מכבי.ד.תואם קטלוג ל/  פ פורמייקה סנטר.בגוונים לפי קטלוג א

 : שתי אפשרויות- גב הארונות .2.2.2.8

 .צבעוני משני צדדים מצופה מלמין לוח סיביתגב עשוי  .1.2.2.2.8

הגב . מ מצופה מלמין משני הצדדים" מ18גב עשוי לוחות סיבית בעובי  .2.2.2.2.8
 .יורכב בתוך מסגרת הדפנות בהן תהיה פאזה מתאימה

קנט בעובי + מ  " מ18סיבית מצופה מלמין בעובי –  יהיו עשויות  - דלתות הארונות .3.2.2.8
בחוץ  1 מצופה פורמייקה פוסטפורמינג דגם M.D.Fמ פי וי סי מסביב או " מ1.5

פ .בגוונים לפי קטלוג א. מ" מ1.5קנט פי וי סי + ופורמייקה גב לבנה בפנים 
 . לפי  בחירת נציגי מכביאו מזונית/פורמייקה סנטר

'   מהווה פריט נפרד  בקטלוג המוצרים ויהיה עשוי לוחות סנדביץ-מסד הארונות .4.2.2.8
גובה המסד יוגדר על . מ ויצופה פורמייקה בגוון לפי בחירת נציג מכבי " מ18עובי 

  רגליות4בתחתית  המסד יורכבו .ידי המזמין בהתאם לריהוט הקיים באתר
המסד יהיה עם מגרעת בחלקו . פלסטיק מתכווננות בעזרת הברגה לפילוס הארונות

 .כך שתתאפשר הצמדת הארון לקיר עם פנלים, האחורי של הארון

מ וציפוי " מ28עשויים  סיבית בעובי  –  בחלק העליון של הארונות -קסקטים .5.2.2.8
או לוח סיבית , מ בצדדים" מP.V.C 1.5קנטים + פורמייקה  בשיטת פוסטפורמינג 

לפי בחירת נציגי – מ מסביב "  מP.V.C 1.5מ וקנט "  מ28מצופה מלמין בעובי 
 .מכבי



 :(אומדן הכמויות הינו הערכה בלבד והן אינן מחייבות את מכבי)סוגי הארונות  .3.2.8

ס
מ

 '
ט

רי
פ

 

ט "מק
 מכבי

 תיאור דגם הארון
מופיע 

 בקטלוג 
 בדף

 Xגובה : דגם ומידות
 דגם-רוחב

אומדן כמות 
 שנתית

1 2003955 

 גב מזונית, דלתות סיבית מצופה מלמין 

1
 -

 9
 

D-40 X 80 26 

2 2003957 D-40 X 120 1 

3  2003956 D-40 X 160 1 

4 2003958 D-40 X 200 2 

5 2003959 D-80 X 80 31 

6 2003960 D-80 X 120 13 

7 2003961 D-80 X 160 13 

8 2003962 D-80 X 200 5 

9 2003963 

גב , דלתות חלקי סיבית מצופה מלמין 
 מזונית

D+O-40 X 120 1 

10 2003964 D+O-40 X 160 1 

11 2003965 D+O-40 X 200 2 

12 2003966 D+O-80 X 120 13 

13 2003967 D+O-80 X 160 13 

14 2003968 D+O-80 X 200 5 

15 2003969 

 גב מזונית, פתוח 

O-40 X 80 5 

16 2003971 O-40 X 120 1 

17 2003972 O-40 X 160 1 

18 2003973 O-40 X 200 1 

19 2003974 O-80 X 80 8 

20 2003975 O-80 X 120 1 

21 2003976 O-80 X 160 1 

22 2003977 O-80 X 200 1 

23 2003978 

 גב מזונית, דלתות זכוכית 

G-40 X 80 147 

24 2003979 G-40 X 120 1 

25 2003980 G-40 X 160 1 

26 2003981 G-80 X 80 1 

27 2003982 G-80 X 120 21 

28 2003983 G-80 X 160 1 

29 2003984 

דלתות זכוכית + דלתות סיבית מצופה מלמין
 גב מזונית, בחלק העליון

D+G-40 X 160 1 

30 2003985 D+G-40 X 200 1 

31 2003986 D+G-80 X 160 3 

32 2003987 D+G-80 X 200 10 

33 2003988 
 מסד לארון

10 

B - 40 26 

34 2003989 B - 80 350 

35 2003990 
 לוח עליון דקורטיבי מלמין

T - 40 7 

36 2003991 T - 80 19 

37 2003992 
 לוח עליון דקורטיבי פוסטפורמינג

TP - 40 13 

38 2003993 TP - 80 327 

 40  מעלות180 לציר דלת תוספת 2003994 39

 100  למנעול אחוד ליחידהתוספת 2003995 40

 100  למנעול מאסטר ליחידהתוספת 2003996 41

 



 שולחנות משרדים .3.8

 כללי .1.3.8

 :שתי קבוצות של שולחנות .1.1.3.8

 .שולחנות מלבניים -

 .שולחנות ארגונומיים- 

 .דגמי ריהוט משרדי סטנדרטיבכל קבוצה יהיו מספר דגמים על פי קטלוג  .2.1.3.8

 

  משטחי שולחנות .2.3.8

פורמייקה על   מצופים,מ" מ28 עובי F. D. Mיהיו עשויים לוחות -  ארגונומיים  .1.2.3.8
 .  גבגב הלוח  יצופה פורמייקה. משטח  הכתיבה

 מצופים פורמייקה ,מ" מ28 עובי F. D. Mיהיו עשויים לוחות  – מלבניים .2.2.3.8
 .גב הלוח יצופה פורמייקה גב. פוסטפורמינג על משטח הכתיבה

 

 :גמר קנטים במשטחי השולחנות בשני אופנים .3.3.8

.   באורך משני הצדדים3 או 12לוחות פוסטפורמינג דגמים  -  שולחנות מלבניים  .1.3.3.8

 .מ  בגוון תואם למשטח"  מP.V.C  1.5גמר צד 

  .תואם בגוון למשטח הכתיבה, מ  סביב"  מP.V.C 1.5קנט -  שולחנות ארגונומיים  .2.3.3.8

 

 :מסדי השולחנות/גלי .4.3.8

וכפי  כמפורט בקטלוג דגמים  מצורף, רגלי השולחן יהיו עשויים לפי שתי אפשרויות .1.4.3.8
 :שיפורט בהזמנה

 רגלי עץ .1.1.4.3.8

הרגליים עשויים מלוחות סיבית מצופה מלמין בעובי  .1.1.1.4.3.8

 פוסטפורמינג פורמייקהמצופה  או סיבית, מ" מ28
 .12 או 3דגם 

תואם קטלוג /פ פורמייקה סנטר.הגוונים לפי קטלוג א .2.1.1.4.3.8
 .נציגי מכבי י לפי בחירת.ד.ל

 2 - 1.5 בעובי P.V.Cבתחתית הלוח יודבק פס קנט  .3.1.1.4.3.8
 .בגוון חיפוי הרגליים מ"מ

, בתחתית כל רגל יורכבו רגליות פלסטיות מתכווננות .4.1.1.4.3.8

הרגליות . למניעת מגע  ישיר של המסד עם הרצפה
 .יהיו מורכבות על בסיס אום שתולה בתוך  הרגל

 60בחזית השולחן לוח מסתור בגובה  – סינר צניעות .5.1.1.4.3.8
מצופה מלמין , מ" מ18בנוי לוח שבבית עובי , מ"ס

גמר קנט עליון ותחתון עם פס . זהה לחיפוי הרגליים
 .מ בגוון זהה" מ2 - 1.5 בעובי P.V.Cציפוי 

 רגלי מתכת .2.1.4.3.8

א כמפורט .י.כדוגמת תוצרת נ, בנויות ממבנה פח .1.2.1.4.3.8

 .בסעיף פרזול

מחורר תואם דגם , עשוי פח דקורטיבי– סינר צניעות  .2.2.1.4.3.8
 60גובה  (60' א סדרה מס.י.תוצרת חברת נ)אלפא 

 .ראה סעיף פרזול. מ"ס

 

 :ארגזי מגירות, שלוחות– משלימים  אלמנטים .5.3.8

 P.V.Cמ מצופה מלמין משני הצדדים וקנטים " מ18גוף עשוי לוחות סיבית עובי  .1.5.3.8

 .מ בגוון זהה בכל קנט חשוף"  מ2 -  1.5 בעובי

מוכנס בין , מ מצופה מלמין משני הצדדים"  מ18גב יהיה עשוי לוח סיבית עובי  .2.5.3.8
 .דפנות הצד בפאזה מתאימה



מ מצופים " מ18 בעובי M.D.Fדלתות וחזיתות של מגירות יהיו עשויות מלוחות   .3.5.3.8
 מצופה פורמייקה M.D.Fאו , מ מסביב" מ2 - 1.5 בעובי P.V.Cמלמין וקנט 

י .ד.תואם קטלוג ל/  פ פורמייקה סנטר. בגוונים לפי קטלוג א1פוסטפורמינג דגם 
 בפנים– ופורמייקה גב לבנה או באותו צבע שבחוץ , בחוץ– לפי בחירת נציגי מכבי 

 .מ" מ1.5קנט פי וי סי  + 

, חומר ומבנה מתאימים למשקל הרהיט, גודל, גלגל כפול –גלגלים לארוניות ניידות  .4.5.3.8
 . ברגים לחלק העליון של פריט הריהוט4עם לוחית לחיבור באמצעות 

 

  מבנה מגירות .6.3.8

מ " מ4סיבית מצופה מלמין לבן תחתית מגירה מזונית עובי  / M.D.Fמבנה המגירה  .1.6.3.8
 .גראס/  המבנה יחובר למסילות טלסקופיות מסוג בלום .צד אחד לבן

 .מ" מ0.6לבן בעובי  P.V.Cקנטים של מבנה המגירה יהיו  .2.6.3.8

מ פי וי סי " מ1.5קנט בעובי + מ  " מ18סיבית מלמין בעובי –  חזית המגירה  .3.6.3.8
 בחוץ ופורמייקה גב לבנה 1 מצופה פורמייקה פוסטפורמינג דגם M.D.Fאו , מסביב
 .מ" מ1.5סי .וי. קנט פי +בפנים 

 

 :תא עבור מארז למחשב .7.3.8

התא יחובר בצמוד לרגל . לשולחן יחובר תא עבור מארז המחשב ממתכת מגולוונת .1.7.3.8
, בהתאם לכיוון השולחן) בצידו הימיני או השמאלי ,מתחת ללוח השולחן, השולחן

 .בקטלוג כמפורט ,(בהתאמה, שולחן ימני או שמאלי

גובה המדף  .מ" ס40 ועומק 23 רוחב 53התא למחשב יהיה במידות פנים גובה  .2.7.3.8
 (.גב)לתא לא יהיה כיסוי אחורי . מ" ס7– התחתון מהרצפה 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 :(אומדן הכמויות הינו הערכה בלבד והן אינן מחייבות את מכבי)סוגי שולחנות  .8.3.8

ס
מ

 ' ט
רי

פ
 

 תיאור דגם השולחן ט מכבי"מק
מידות פלטת    

 Xרוחב :   השולחן
 מ"אורך  בס

אומדן 
כמות 
 שנתית

1 2003862 

עם משטח עליון מצופה  ( בקטלוג הדגמים11: דף)   שולחן מלבני
 מלמיןפורמאיקה פוסטפורמינג ורגליים עץ מצופות 

100 X 60 2 

2 2003863 120 X 60 3 

3 2003864 120 X 70 6 

4 2003865 140 X 70 1 

5 2003866 150 X 70 21 

6 2003867 160 X 70 20 

7 2003868 180 X 70 4 

8 2003869 200 X 70 2 

9 2003870 120 X 80 4 

10 2003891 140 X 80 4 

11 2003892 160 X 80 5 

12 2003893 180 X 80 5 

13 2003894 200 X 80 4 

14 2003895 200 X 90 4 

15 2003896 200 X 100 4 

 14דף  , 1דגם  2003921 16
  מגירות4ארגז 

 מלמין- מסד עץ 
 -ERG-W 

שולחן 
ארגונומי 

 -ERG 

160X170X80 1 

 150X160X70 27 14דף  , 2דגם  2003922 17

 160X180X80 2 ' מג4דלת לצד +תא 15דף , 3דגם  2003923 18

 150X160X70 5  מגירות ותא דלת 2 ,15דף , 4דגם  2003924 19

 16דף  , 5דגם  2003925 20
  מגירות4ארגז 

משטח 
 ישר

מסד 
- מתכת 
ERG-

M 

160X170X80 5 

 150X160X70 31 16דף  , 6דגם  2003926 21

 160X180X80 4 ' מג4דלת לצד + תא17דף , 7דגם  2003927 22

 150X160X70 5  מגירות ותא דלת 2 ,17דף , 8דגם  2003928 23

24 

2003929 

 18בדף , 10 / 9      דגמים 
 ' מג3דלת לצד +תא

משטח 
 מדורג

150X185X70 1 

25 160X185X70 2 

26 170X185X70 1 

27 180X185X70 1 

28 

2003930 

150X185X80 1 

29 160X185X80 1 

30 170X185X80 1 

31 180X185X80 2 

 Gדגם ,+שולחן המתנה רגל  2003931 32
 21דף 

60 X 60 8 

 H 60 X 120 12דגם ,+שולחן המתנה רגל  2003932 33

   פריטים משלימים לשולחנות/ תוספות   

 100 פתח תקשורת אחד כולל כיסוי פלסטיק תואם 2003933 34

35 2003934 

 ארונית ניידת   
על   גלגלים דף 

20 

 C 10דגם -  מגירות 4

 D 10דגם - תא עם דלת + מגירה 2003935 36

 E 10דלת ומדף פנימי דגם +תא 2003936 37

 F 10דגם -תא דלת+ שתי מגירות 2003937 38

 10 12דף-  דלתות הזזה Aשלוחת צד ניידת דגם  2003938 39

 10 12דף -  מגירות 4+  דלתות הזזה Bשלוחת צד ניידת דגם  2003939 40

 10 13דף -  מגירות בשתי עמודות 5+  מקום פתוח לכונן מחשב Yשלוחת צד ניידת דגם  2003940 41

 10 .19דף - מחובר לשולחן מתחת למשטח הכתיבה , לכונן מחשב - מתקן מתכת תלוי קבוע  2003941 42



 ריהוט נגריית מכבי .4.8

 . להלן פרטי ריהוט נגריית מכבי ואומדן כמות שנתית .1.4.8

 . קטלוג פרטי ריהוט נגריית מכבי מצורף למפרט זה .2.4.8

 

 אומדן כמות שנתית תיאור הדגם עמוד בקטלוג

 8 עמדת שקילה ומדידה  1

 41 מגירות+מיטה ארונית 2

 12 מיטה  רגליים 3

 5 מדרגות טיפוליות  4

 3 שולחן לריפוי כף יד 5

 10 ארון מעל למשטח שיש 6

 15 שולחן מחשב 7

 49 מ" ס80ארון  חדר רופא קטן  8

 43 מ " ס120ארון חדר רופא גדול  9

 10 עמדת אינלהציה 10

 16 עגלת טיפולים ליד מיטת טיפול 11

 10 עגלת חבישה 12

 21 שולחן לעמדת לקיחת דמים 13

ואינו מחייב את מכבי , אומדן הכמויות הינו הערכה בלבד* 
 

 :כלליפרזול  .5.8

 .של המוצר המבוקש והאיכות סוגי ודגמי הפרזול מגדירים את הצורך התפקודי .1.5.8

ערך   מעלות או שווה110זווית פתיחה , modul blumצירי דלתות יהיו מתוצרת בלום דגם  .2.5.8

 . צירים לכל כנף3יהיו – מ ומעלה " ס123בדלתות בגובה , בלוםתוצרת גראס או 

ו שווה א מעלות עם כיסוי  דקורטיבי 94 פתיחה clipלדלתות זכוכית  צירים תוצרת בלום דגם  .3.5.8
 .ערך

 .יסופקו לפי דרישה נוספת בהזמנה-  מעלות180צירים לפתיחה   .4.5.8

 :דגם תוצרת  בלום-  יהיו מתועשות מסוג  דופן צד משולבת מסילה -  מסילות למגירות   .5.5.8
metabox 330m -standard drawer  -  גובה הדופן יהיה מקסימאלי  .או שווה ערך מאושר

 .ביחס לגובה חזית מגירה

 1344 דגם cosmovתוצרת – דגם קשת לפי קטלוג חברת  דומיסיל – ידיות לארונות ולמגירות  .6.5.8

 .מ או שווה ערך"  מ96גודל קשת  , ניקל מוברש – 03' גוון מס

 .תומכי מדף יהיו עשויים מתכת בלתי מחלידה .7.5.8

 :מנעולים .8.5.8

 :בארונות .1.8.5.8

 .תתאפשר נעילת כל הדלתות .1.1.8.5.8

 .יהיה מנעול– בארונות דלת אחת  .2.1.8.5.8

בארונות שתי דלתות יהיה מנעול בדלת אחת ובריח מתכת ולשונית  .3.1.8.5.8

 .מתכת לנעילת הדלת השניה

 :ארגזי מגירות/ביחידות .2.8.5.8

 .מגירה עליונה בלבד עם מנעול

מפתח מתקפל , צילינדר נשלף–  או שווה ערך   armstrong:המנעולים יהיו מתוצרת .3.8.5.8
 .ומסטר או מפתח אחוד לפי הדרישה בהזמנה

 . מפתחות לפחות2כל מנעול יסופק עם  .4.8.5.8

 :(בארונות שתי דלתות)בריח מתכת  .5.8.5.8

 .יהיה עם כיפוף פנימי לדלת וייתפס בלשוניתהבריח  .6.8.5.8

 .מתכת קדמית לבריח .7.8.5.8



 הבריח דגםעל )ולא יאפשרו כיפוף בכוח , הבריח והלשונית יהיו באיכות גבוהה  .8.8.5.8
 ויהיו מחוברים לארונות (ידי נציג מכבי לפי דוגמא שתוגש-עללקבל אישור 

 .באמצעות ברגים

 :מסדים מתועשים לשולחנות ארגונומיים .9.5.8

כולל  –  אלפא – 60'  סדרה  מס(או שווה ערך משל חברה אחרת)א .י.תוצרת חברת נ .1.9.5.8
פרופיל קושרת עם תעלה לחוטי חשמל וסינר צניעות ממתכת , רגליים אקסצנטריות

 . חירור מרובע

 .מ" ס60-גובה הסינר לא פחות מ .2.9.5.8

 כל חלקי המסד יהיו צבועים בצביעה אלקטרוסטאטית בגוון לבחירת מכבי מתוך .3.9.5.8
 .RALקטלוג צבעי 

 :חיבור חלקי משטחים בשולחנות ארגונומיים .01.5.8

 .על ידי לוחות פח מעובדים וברגים בעלי ראש מעוגלהחיבור יהיה  .1.01.5.8

כל החלקים מעוגלים ומלוטשים ללא פינות חדות למניעת אפשרות פגיעה  .2.01.5.8
 .ומצופים למניעת חלודה, במשתמשים

 :גלגלים לארוניות ניידות .11.5.8

 . גלגל כפול .1.11.5.8

  .למשקל הרהיט צריך שיתאימו –חומר ומבנה הגלגל , גודל .2.11.5.8

 ברגים למשטח התחתון של פריט 4משטח לחיבור באמצעות על הגלגל להיות עם  .3.11.5.8
 .הריהוט

 :דלתות זכוכית .21.5.8

 . מ" מ6זכוכית עובי  .1.21.5.8

. ללא פינות חדות קנט מלוטש סביב, מחוסמת, שקופה .2.21.5.8



' נספח ב
 

ה ס כ ם 
 2010_________  בחודש ____  אביב ביום -  שנערך ונחתם בתל

 

ב י ן 

בריאות - מכבי שירותי
 227/99' אגודה עותמנית מס

  היכל הסיטי–א "ת, 27המרד '  מרח
                                                        

 

 "מכבי שירותי בריאות"או " מכבי "–אשר תקרא להלן 
 

                  
 , מצד אחד        

 

                                         ל ב י ן

 ___________________________________

____________________________________ 

 

 "ספקה "–אשר יקרא להלן 
 
 

 , מצד שני                                                                                                                      
 

 

 
לאספקת ריהוט משרדי סטנדרטי נייד  , 125/2010 הואיל  ומכבי פרסמה מכרז שמספרו

ואשר מהווה ,   להסכם זה"א"כנספח אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף  , ("המכרז"- להלן ) 
; חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 

  למכרז  'ג–כנספח אשר העתק ממנה מצורף , ("ההצעה" –להלן ) הגיש הצעה למכרז והספקוהואיל 
; ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 
;  כזוכה במכרזספקוהואיל וועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על ה

 
;  הסכים להעניק את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיוהספקוהואיל ו

 
: הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן , הוצהר, לפיכך

 
 המבוא והנספחים .1

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

 
 פרשנות .2

. או כדי להשפיע על תוכנם/אין בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו
 

 הגדרות .3

 –אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר , בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם



 
. (לרבות כל מסמכי המכרז– נספחיו )על נספחיו , הסכם זה -   "ההסכם"

 

.  למכרז 1-'ונספח ג' ג-נספח –ההצעה האמורה במבוא להסכם  -   "ההצעה"
 

הכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט , נשוא הסכם זה ריהוט תאספק – "השירותים/השירות"
. במפרט ובהסכם זה על נספחיו

 
וכל ריהוט אחר שיאושר על , כמפורט במפרט,  משרדי לסוגיוריהוט" -  ציוד"

 . ידי מכבי להכללה במחירון
 

כמפורטים בקטלוג דגמי ריהוט משרדי סטנדרטי נייד , פרטי ריהוט" - ריהוט משרדי סטנדרטי נייד"
 למכרז    "'א"נספח - המצורף למפרט הדרישות 

 
כמפורטים בקטלוג דגמי נגריה המצורף למפרט , פרטי ריהוט" - ריהוט נגרייה"

  למכרז   "'א"נספח - הדרישות 
 

, לרבות אריזתו,  ישירה של הציוד לכל אחת מיחידות מכביאספקה" -  אספקה"
במשרדו , והרכבתו (כולל עבודות סבלות)הכנסתו , פריקתו, הובלתו

.  הכל כמפורט במפרט, של נציג מכבי או במקום אחר באתר
 

תיקוני , תיקונים, כל ימות השנה, שירותי אחזקה שוטפת הכוללים- " שירותי אחזקה שוטפת"
,  (כתוצאה משימוש סביר)שבר 

לשביעות רצונם של ,  המועד בו תוכח אספקת  הציוד באתרי מכבי  -"מועד מסירה"
פ המפרט שהוגדר וכפי שיאושר בכתב על ידי מנהל "ע, המשתמשים

. אתר מכבי

אשר ילווה את מהלך ההתקשרות , נציג מקצועי שימונה מטעם הספק" -  פרויקט מנהל"

 .כמפורט בהסכם זה על נספחיו, על כל שלביה

.  או מי מטעמו/מנהל משק מחוזי ו" -  מכבי נציג"

בשותפות או , או בבעלות מלאה או חלקית/  גופים שבשליטת מכבי ו– "הגופים הנוספים"
אגודה – או מכבי מגן /או עמותת קרן מכבי ו/בזכויות של מכבי ו

מ "או מכבי אחזקות בע/ מ ו"שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע
או אסותא מרכזים /ו, מ"או נרקיס ערד בע/מ ו"או בית בלב בע/ו

.  מ"או מכבי קאר בע/ו, מ"או מכבידנט בע/מ ו"רפואיים בע

 
 
אנשי קשר  .4
 

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע ____________ מכבי ממנה בזה את  1.4
 .הסכם זה

 
 .בכל הקשור לביצוע הסכם זהספק להיות נציג ה ____________   הזוכה ממנה בזה את 2.4

 
יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי , יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירותספק נציג ה 3.4

 .י מכבי"דרש לכך עיאם י, (והמנהל)וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי 
 

 

 



תקופת ההתקשרות  .5
 

 תהא לתקופה של שלוש שנים  ,נשוא הסכם זה לגבי רכישת ריהוט ספק ההתקשרות עם ה 1.5

 (. "תקופת ההסכם"או /ו" תקופת ההתקשרות" –להלן )_______ שתחילתה ביום 

למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות שנה  כל  2.5
תקופות "– להלן )תוך שמירה על כל יתר הוראות ותנאי ההסכם , בתנאים זהים, אחת

 (."האופציה
 

התחייבויות והצהרות הספק לעניין מתן השירות  .6
 

או סוכן /כי הינו יצרן ריהוט משרדי סטנדרטי נייד כמפורט במפרט ו, הספק מצהיר ומתחייב 1.6
וכי הסכם הרשאתו מאת היצרן יהיה בתוקף , ("היצרן"– להלן )_________ מורשה של חברת 

 "(.היצרן: "להלן)______ או כי הינו יבואן של חברת /בכל תקופת ההתקשרות ו

ריהוט משרדי סטנדרטי נייד , מטעם היצרן, כי הוא רשאי לשווק בישראל, הספק מצהיר 2.6
 .לפי המפורט בהסכם זה על נספחיו, ולתת שירותי אחזקה, כמפורט במפרט ומסוגל לספק

כי ידוע לו כי למכבי שמורה האופציה להתקשר עם ספק נוסף לאספקת הציוד , הספק מצהיר 3.6
וכי במקרה שכזה הזמנות הציוד ייעשו על ידי יחידות מכבי השונות מאחד , נשוא הסכם זה
 .על פי שיקול דעתם הבלעדי, משני הספקים

כי ידוע לו כי מכבי אינה מחוייבת לרכוש את ריהוט הנגריה , הספק מצהיר, על אף האמור לעיל 4.6
 .וכי מכבי רשאית לרכוש את ריהוט הנגריה מכל גורם אשר תחפוץ, או מזוכה המכרז/מהספק ו
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 .הזמנת ציוד תעשה באמצעות נציגי מכבי המוסמכים לכך בלבד 1.7

ים שיבחרו  באופן שוטף באמצעות טופס /ידי נציגי מכבי אל הספק-הזמנות ריהוט יועברו על 2.7
,  של מכבי ובצירוף תוכניות העבודה הרלוונטיות לכל הזמנה SAP- הזמנה המופק ממערכת ה

 :באחת מהדרכים הבאות בלבד

 .בפקס 1.2.7

 (.E-MAIL)דואר אלקטרוני  2.2.7

 .באמצעות חברת שליחים על חשבון הספק 3.2.7

יבצע עבודות סבלות  וירכיב על חשבונו את הריהוט לשביעות רצונו של המזמין , הספק יוביל 3.7

. בכל מתקני מכבי בכל הארץ
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לרבות יהודה , רחבי הארץכל  לסניפי ואתרי מכבי בנשוא הסכם זההספק יספק את הריהוט  1.8

 (."אתר מכבי"– להלן )כפי שתורה מכבי , מזרח ירושלים ורמת הגולן, ושומרון

. בכל אתר שיתבקש, הספק יספק את הזמנות הציוד לנציגי מכבי אשר יהיו מעוניינים בכך 2.8
 .על חשבונו ואחריותו, הובלה והרכבה, כולל אריזה, ידי הספק-ההזמנות תסופקנה על

בקשות להזמנת ציוד מהנציגים . הזמנת ציוד תעשה באמצעות נציגי מכבי המוסמכים לכך 3.8
 . של מכביSAP- באמצעות טופס הזמנה המופק ממערכת ה, תועברנה לספק

בכפוף לכך שמכבי תקצה , הספק יספק את הציוד בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי מראש 4.8
 . מקום מתאים בתיאום עם הספק

 .  בהתאם לדרישות המפרט והזמנת הרכשבאיכות ובטיב הספק יספק את הציוד המוזמן  5.8

 . עותק ההזמנה שהועברה לספק, תעודת משלוח: הציוד יסופק בצירוף המסמכים הבאים 6.8

יחתום נציג מכבי על גבי , ההתקנה של המוזמן לשביעות רצונו של נציג מכבי/בתום ההרכבה 7.8

תעודת המשלוח בחותמת גומי אישית וחתימת ידו ותאריך ובזאת יאשר קבלת המוזמן כפי 
 .שהתבקש

פגמים המצריכים תיקון כלשהו יערכו נציג  / היה ומצא נציג מכבי עם נציג הספק ליקויים
 /ליקויים הנדרשים והספק מתחייב לתקן / הספק והמזמין פרוטוקול המציין את כל הפגמים



לא יבוצע תשלום בגין עבודה .  ימי עבודה7להחליף את הדרוש לשביעות רצונו של המזמין בתוך 
 .שנמצאו בה פגמים שלא  תוקנו

הספק יהא ערוך לתחילת ביצוע האספקות ומתן השירות תוך חודש ימים מיום ההודעה כי זכה  8.8
 .במכרז נשוא הסכם זה

.  הספק יהיה ערוך לספק את הציוד והשרות לכלל יחידות מכבי בפריסה ארצית 9.8
באיכות , במועדים, בהיקף, באופן, הספק יספק את השירות במהלך כל תקופת ההתקשרות 01.8

אם )על פי נהלי העבודה שיגובשו בעתיד על ידי מכבי , כמפורט במפרט, וברמת שרות נדרשת
הכל בכפוף לאמור בהסכם זה ובמסמכי , ועל פי צרכי היחידות השונות של מכבי, (יגובשו

 .המכרז

מכל סיבה , כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו, הספק מתחייב 11.8
תהא מכבי רשאית להפסיק את , במקרה זה. יודיע הספק למכבי מיד כשיוודע לו על כך, שהיא

והספק מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר מכבי , ההתקשרות עם הספק
 .ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש

, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות, הספק מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה 21.8
 .בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין

שטח הפריקה וכל מקום אחר , הספק יותיר את החדר בו הותקן הציוד, עם תום התקנת הציוד 31.8
 . כשהם נקיים ובמצבם כפי שהיו טרם האספקה וההתקנה, הקשור לאספקת והתקנת הציוד

 

אשר הפרתו מהווה הפרה , הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה
 .יסודית של ההסכם
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אספקת הציוד למתקני מכבי תהיה באספקה ישירה לפי תיאום טלפוני מראש עם הנציגים  1.9
או /ז תוכניות העבודה שיועברו לספק ו"בהתאם להזמנות וללו, במתקני מכבי בכל הארץ

 . לפי המוקדם, כמפורט להלן

 .  ימי עבודה14תוך –  פריטים בודדים של הציוד 5של עד הזמנה  2.9

 . ימי עבודה21תוך –  פריטים  5-  של יותר מהזמנות 3.9

 3במקרים חריגים למכבי תהא הזכות להשהות את אספקת הציוד המוזמן אצל הספק עד  4.9
במקרים אלו יאחסן הספק את . חודשים מתאריך האספקה שהתבקש בהזמנה ללא עלות נוספת

 .הציוד בתנאים נאותים כך שישמר ללא כל נזק

, דהיינו חוסר התאמה בין הפריט שהוזמן לפריט שסופק, בכל מקרה של טעות באספקת הציוד 5.9
 2הספק מתחייב לספק הציוד כפי שהוזמן תוך , או האיכות הנדרשת/או גודל ו/מבחינת סוג ו

ים בסעיף נובלבד שלא יחרוג מלוחות הזמנים המצוי, ימי עבודה וללא כל עלות נוספת למכבי
 . זה

 ימי 7הספק מתחייב להחליפו בציוד תקין כפי שהוזמן תוך , בכל מקרה בו סופק פריט פגום 6.9
 .ובלבד שלא יחרוג מלוחות הזמנים המצוינים בסעיף זה, עבודה וללא כל עלות נוספת למכבי

תהא על חשבון הספק , כל החלפה של ציוד אשר סיבת ההחלפה מקורה בספק, למען הסר ספק 7.9
 . לרבות הובלה והתקנה, בלבד

 
 התמורה ותנאי תשלום 01

 למסמכי 1-'ונספח ג' גובהתאם לנספח , מכבי תשלום לספק בהתאם להצעתו הסופית במכרז 1.01
 . המכרז

, הסבלות וההובלה למקום האספקה, האריזה, מחיר הפריטים כולל את עלות האחסון 2.01
 .וכל היערכות הספק לצורך ביצוע השירות נשוא הסכם זה, ההרכבה

 של החשב הכללי לאספקת ציוד נשוא הבקשה במהלך תקופת מכרזיזכה ב והספק היה 3.01
לרכוש את הציוד , על פי שיקול דעתה הבלעדי, תעמוד למכבי הזכות, ההתקשרות עם מכבי

מתחילת התקשרותו עם החשב הכללי ועד סיום , בהם זכה בחשב הכלליובתנאים במחירים 
 .ההתקשרות עם החשב הכללי

חשבונית מס מרוכזת נפרדת לכל נציג של מכבי בכל מחוז ומחוז , בסוף כל חודש, הספק יגיש 4.01
 .עבור השרות שבוצע במהלך החודש השוטף, כפי שתורה מכבי



המתייחסות , בצירוף כל העתקי תעודות המשלוח, החשבוניות תוגשנה בצורה ברורה 5.01
 .ידי נציגי מכבי-חתומות על, לחשבוניות

בתנאים של , י הספק למכבי"אשר יוגשו ע, התמורה תשולם כנגד חשבוניות מס כחוק כאמור 6.01
 . יום ממועד תאריך כל חשבונית66+ שוטף 

הספק מתחייב לספק את הציוד באותו המחיר ובאותם התנאים לגופים הנוספים כהגדרתם  7.01
י תנאי "או מי מהם יהיה מעונין להתקשר עם הספק עפ/במידה והגופים הנוספים ו, בהסכם

 .וכל התנאים שבהסכם זה יחולו עליהם, הסכם זה

בהתאם לשינוי שחל במדד מחירי , מחתימת ההסכם יוצמדו המחירים מעלה ומטהאחת לשנה  8.01
בין תחילת לסטטיסטיקה על ידי הלשכה המרכזית המפורסם ( 181310: קוד)הרהיטים 

 המדדים אליהם בוצעה ההצמדה יהוו את מדדי הבסיס לחישוב ההצמדה .התקופה לסופה
הגשת האחרון ליהיו המדדים הידועים ביום , מדדי הבסיס לחישוב ההצמדה הראשונה. הבאה

 נקודות______  :המכרז ואשר עמדו על
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או /במקרים של איחורים ו. השירות במקצועיות ובהתאם להוראות ההסכםספק המציע מתחייב ל
 :יפצה הספק את מכבי באופן הבא, שירות לקוי באספקה

 ז אספקות"בלועמידה  1.11

 250פיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך ב, על פי שיקול דעתו, המזמין יהא רשאי לקנוס את המציע
 . שנקבע בהזמנהאספקה ימי עבודה מיום ה6- מ  בגין כל מקרה של איחור של יותר, ליוםח "ש

 שלא בהתאם להזמנהת מוצרים אספק 2.11

 250פיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך על פי שיקול דעתו ב המזמין יהא רשאי לקנוס את המציע
חוסר התאמה של : דהיינו)אספקת ציוד שאינו תאם את ההזמנה בגין כל מקרה של ,  ליוםח "ש

הן מבחינת המפרט הנדרש והן , הן מבחינת סוג וגודל הפריט, הפריט שסופק לפריט שהוזמן
. (מבחינת האיכות הנדרשת

,  ספקלמען הסר. שא המציע בכל ההוצאות והעלויות הנובעות מהחלפת פריטים אלויי, בנוסף
 .בגין פריטים שגוייםהמזמין לא ישלם 

  פריטים פגומיםאספקת 3.11

המציע המזמין יהא רשאי לקנוס את ,  את הפריטים או חלקם כשהם פגומיםספקהיה והמציע י
ובנוסף ישא בכל ההוצאות והעלויות  מהיקף ההזמנה 10%בשיעור של פיצוי קבוע ומוסכם ב

 .בגין פריטים פגומיםהמזמין לא ישלם , ספקלמען הסר . הנובעות מהחלפת פריטים אלו
שאין בסעיפים האמורים לעיל משום הסכמת המזמין לקבל שירות באיחור בלוח , מובהר בזאת 4.11

 .או שירות פגום/זמנים ו

 
אחריות  .21

 
 או/או פגיעה ו/או אובדן ו/הספק לבדו אחראי לכל נזק ו, מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה     12.1

 או/שיגרמו למכבי ו, לרבות נזק תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, או לרכוש/לגוף ו, הפסד            
 או בקשר עם אספקת ריהוט משרדי/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או למבוטחיה ו/למי מטעמה ו            

 (. "השירותים": להלן)כמפורט ומוגדר בהסכם זה , סטנדרטי נייד            

 או/בגין כל נזק ו, מיד עם דרישתה הראשונה, או לשפות את מכבי/הספק מתחייב לפצות ו     12.2
 שייגרמו למכבי כתוצאה, ד בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי"ט עו"לרבות הוצאות ושכ, הוצאה            

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

 כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע, בהקשר זה מובהר    12.3
 ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את,  בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם          
 או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו על פי/או לפצות את מכבי ו/ הספק  מחובתו לשפות ו          
 .או על פי כל דין/ הסכם זה ו          

 מכל סכום שיגיע ממנה, מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו    12.4             
 וכן תהא רשאית לגבותם מהספק  בכל, בכל זמן שהוא,  לספק בצירוף הצמדה וריבית על פי חוק                       
 . דרך אחרת                       

   , הצווים, התקנות, הספק מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים    12.5             
  למעלה מן הצורך . והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם ההוראות                        



 , ספק מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי  נוסח משולבהכי , יובהר                        
  אך מבלי לפגוע בכלליות , ובעיקר,  ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו1995– ה "תשנ                        
  באופן , האמור לעיל                        
  או קבלני המשנה שלו ועובדיהם שיועסקו במתן /או משמשיו ו/או שליחיו ו/כל עובדיו ו, שהספק          
    יהיו בכל עת ובמשך כל , לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני, השירותים    
 .ל"תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ    

  אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי , על כל סעיפי המשנה שבו, הוראות סעיף זה    12.6            
  הפסד /אובדן/או על פי כל דין ואין בהן כדי לשחרר את הספק מאחריות כלשהי בגין נזק/ההסכם ו                       
 .המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הספק' וכד                        

 
ביטוח . 13

 
ממועד תחילת , או על פי כל דין/מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על פי הסכם זה ו 13.1

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

: להלן)המצורף כנספח להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה " אישור עריכת ביטוחים"ב
. פי ההסכם-וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על, ("הביטוחים"או /ו" ביטוחי הספק"

למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת , ולעניין אחריות מקצועית ואחריות מוצר
. ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות

, בין היתר, והוא מתחייב, הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בסעיף זה 13.2
לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הספק תחודשנה , לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם

לא לעשות כל מעשה שיש , ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות, לפי הצורך, מעת לעת
או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא לבקשת מכבי אישורים על תשלומי /בו כדי לצמצם ו

כי הספק יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי , יודגש. הפרמיה
 .הספק

 יום לפני 14- לא יאוחר מ, מתחייב הספק להמציא למכבי, ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי 13.3
אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור לעיל בהתאם לנוסח אישור , מועד תחילת הסכם זה

 .כשהוא חתום כדין על ידי המבטח, עריכת  ביטוחים

מתחייב הספק להפקיד בידי מכבי ,  יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הספק14- א יאוחר מ ל13.4
בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולמשך כל ,  לעיל13.3כאמור בסעיף , אישור עריכת ביטוחים

 .תקופת ההתקשרות על פי ההסכם

לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הספק , אך לא חייבת, מכבי תהא רשאית 13.5
או הרחבה שיידרשו על /או התאמה ו/או תיקון ו/והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו, כאמור לעיל

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

הספק מצהיר ומתחייב כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן  13.6
או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור /או מי מטעמה כל חובה ו/מטילות על מכבי ו
ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה , או לגבי העדרם, ותוקפם, היקפם, טיבם, עריכת הביטוחים

וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים , או על פי כל דין/שהיא המוטלת על הספק  על פי הסכם זה ו
 .בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו, כמפורט לעיל ובין אם לאו

אך לא , תהא מכבי זכאית, לא עמד הספק בהתחייבויותיו לפי סעיף זה בכללותן או בחלקן 13.7
או לשלם במקומו /לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הספק ועל חשבונו ו, חייבת

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

וכי , ביטוחי הספק  יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי מכבי 13.8
יתחייב המבטח , כמו כן. המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף בביטוחי מכבי

שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי 
 . יום מראש60מכבי לפחות 

ל לקבלת "או מי מטעמה על פי הביטוחים הנ/ביטוחי הספק יכללו סעיף לפיו זכותה של מכבי ו 13.9
או העדר רישוי /או הוראות ו/או בהנחיות ו/או פיצוי לא תיפגע עקב אי עמידה בתקנות ו/שיפוי ו

 .או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים/ו

מכל סכום שיגיע , מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו 13.10
וכן תהא רשאית לגבותם , בכל זמן שהוא, ממנה לספק בצירוף הצמדה וריבית על פי חוק

 .מהספק  בכל דרך אחרת



כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה בבחינת , מוסכם בזאת 13.11
על הספק . דרישת מינימום המוטלת על הספק  שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה

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

או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על /או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/האחריות האמורים ו
 .ידו

או תביעה /או דרישה ו/כי לא תהיה לו כל טענה ו, מצהיר הספק, מבלי לגרוע מן האמור לעיל 13.12
או בשמה בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים /או מי מטעמה ו/כנגד מכבי ו

או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות , שהתחייב לערוך כמפורט לעיל
או בשמה מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב /או מי מטעמה ו/והוא פוטר את מכבי ו, בפוליסות

 .לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות

 .הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם
 

ישיונות והיתרים  ר. 14
 

או   ההיתרים /הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו
הספק מתחייב לגרום לכך שכל . לצורך קיום השירות והפעלתו, שיונות הדרושים על פי הדיןיאו הר/ו

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

. פרת סעיף זה תהווה הפרה יסודיתה
 

מועסקי הספק . 15
 

כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך , הספק מצהיר בזה 1.51
ויועסקו על , במישרין או בעקיפין, כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי

. ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם, על חשבונו הוא בלבד, ידו
או הסכם /הספק מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו 2.51

. החלים עליו
או בקשר /שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו, הספק אחראי כלפי עובדיו 3.51

מוות או נזק לרכוש שיגרם להם בעת מתן השירות או בכל , בגין נזק גופני, למתן השירות
.  פעילות הקשורה למתן השירות

וכי כל זכות , פי ההסכם-כן מצהיר הספק כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על 4.51
או בשמם /או למי שהתמנה על ידם ו/או לנציגיה ו/או למנהל ו/פי ההסכם למכבי ו-שניתנת על

אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע , לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, או מטעמם/ו
או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות /ולא תהיינה לספק ו, הוראות ההסכם במלואן

פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע , של עובדי מכבי והם לא יהיו זכאים לכל תשלום
או סיום כל התקשרות , או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, ההסכם או הוראה שניתנה על פיו

. מכל סיבה שהיא, על פי ההסכם
שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך . הספק מתחייב כי ייתן את השירות בשמו בלבד 5.51

או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או , את הספק להופיע בשם מכבי או מטעמה
. למטרה כלשהי

, או לשפות את מכבי/הספק מתחייב לפצות ו, או סעד הנתונים למכבי/מבלי לגרוע מכל זכות ו 6.51
או /כי המצב המשפטי ו, אם יקבע על ידי רשות מוסמכת, או הוצאה שיגרמו לה/בגין כל נזק ו

. העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה
אשר הפרתו מהווה הפרה , הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה

. יסודית של ההסכם
 

שמירת סודיות  .61
 

כל ידיעה בקשר , או להביא לידיעת כל אדם/למסור ו, ולא להעביר, הספק מתחייב לשמור בסוד 1.61
או אגב ביצוע , או במהלך,  עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף

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



 לחוק 118כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף , הספק מצהיר 2.61
. 1977– ז "התשל, העונשין
אשר הפרתו מהווה הפרה , הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה

 .יסודית של ההסכם
 

ערבות בנקאית לביצוע ההסכם   .71
 

ערבות , יפקיד הספק בידי מכבי, כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הספק לפי ההסכם 1.71
בגובה של , בנוסח שיאושר בידי מכבי, בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן

שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום   ( אלף שקלים חדשיםהמא) ₪ 100,000
.  יום לאחר תום תקופת ההתקשרות120

הסתיימה תקופת ההתקשרות או הסתיים , מבלי לפגוע בכלליות היקף הערבות כאמור לעיל 2.71
והספק גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על פי , מתן השירות מכל סיבה שהיא

תהא מכבי רשאית לחלט את הערבות הבנקאית או לדרוש הארכה נוספת של הערבות – ההסכם 
הסתיימה תקופת ההתקשרות והספק סיים לפצות את מכבי כאמור תחזיר . לתקופה שתיקבע

. מכבי לספק את כתב הערבות הבנקאית
תהא מכבי רשאית לממש את , בכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו על פי ההסכם 3.71

, לבוררות, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, ולגבות את כספה, כולה או מקצתה, הערבות
. או למתן הוכחה כלשהי, מ משפטי כלשהו"למו

יהא הספק חייב , השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות 4.71
 7תוך , לחדש את הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה

 .ימים מהיום בו קיבל הספק הודעה כי מכבי גבתה את הערבות או כל סכום ממנה (שבעה)

. אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק על פי ההסכם 5.71
. פי כל דין-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על 6.71

 
אשר הפרתו מהווה הפרה , הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה

. יסודית של ההסכם
 
הפרת הסכם  .81

 
. פי כל דין או ההסכם-על, מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית 1.81
רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הספק  או מי , בנוסף לאמור לעיל 2.81

והליכים , או חיסול עסקים באופן אחר/הסדר נושים ו, כינוס נכסים, מטעמו שיש בהם פירוק
.  יום30אלו לא בוטלו תוך 

–  הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  3.81
או ; לבטל את ההסכם לאלתר 1.3.81
או /לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהספק לתקן את ההפרה ו 2.3.81

הספק מתחייב בזה למלא .  ימים מיום שתימסר ההודעה לספק3ההתחייבות תוך 
או שייגרמו /וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו, אחר הוראות מכבי

 .הקיום כאמור-או אי/למכבי כתוצאה מההפרה האמורה ו

ישלם הספק למכבי פיצויים ,  לעיל18.3ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  4.81
או שייגרמו למכבי /וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו, ח"ש_______________מוסכמים בסך 

אין . אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה, או אי הקיום כאמור/כתוצאה מההפרה ו
או /באמור בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהספק כל סעד או תרופה אחרים ו

. נוספים על פי כל דין
או הפר הספק את ההסכם הפרה / לעיל ו18.3.2כאמור בסעיף , לא תיקן הספק את ההפרה 5.81

או את /או לקיים את ההוראה ו/שאינה יסודית ומכבי דרשה מהספק לתקן את ההפרה ו
כפי , או ההתחייבות/או לא מילא אחרי ההוראות ו/ההתחייבות והספק לא תיקן את ההפרה ו

תהיה מכבי זכאית לבטל את , לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, שנדרש על ידי מכבי
והספק יהא חייב , ידי מתן הודעה על כך בכתב-וזאת על, קיומו-ההסכם מחמת הפרתו או אי

ח וזאת בגין הנזקים שנגרמו " ש _______________לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך
או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח /או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/ו



אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהספק כל סעד או תרופה . נזקים אלה
. או נוספים על פי כל דין/אחרים ו

 
כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר , הצדדים מצהירים 6.81

וכי הספק , כמפורט לעיל, או הפרתו היסודית של ההסכם/עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו
. יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר

והביטול ייכנס לתקפו במועד , ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לספק 7.81
 .שתקבע מכבי בהודעה

 
איסור הסבת ההסכם  .91

 
או להמחות לאחר את זכויותיו על פי ההסכם או , או להעביר לאחר, הספק איננו רשאי למסור 1.91

. אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי,  את החובות הנובעות ממנו
תהא בטלה ומבוטלת , כל מסירה או העברה שיתיימר הספק לעשות בניגוד להוראות סעיף זה 2.91

. וחסרת כל תוקף
. אסורות בשעבוד כלשהו, כולן או מקצתן, זכויותיו של הספק לפי ההסכם ומכוחו 3.91
לכל , או חלקן/פי הסכם זה ו-או להעביר את זכויותיה על/מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו 4.91

בו " עניין-בעל"או מכבי הינה /או חברת סמך של מכבי ו/גוף משפטי המהווה חברה בת ו
.  1968– ח "תשכ, בחוק ניירות ערך" עניין-בעל"כהגדרתו של 

. הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו, פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך
 

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

 
 העדר בלעדיות  .02

 
אינה השירות ידי מכבי לספק את  -תנה לו עליכי הוא מסכים לכך שההרשאה שנ, הזוכה מצהיר בזה

או /להתיר גם לאחרים להפעיל ולקיים שירות דומה ו, בכל עת, וכי מכבי תהא רשאית, הרשאה בלעדית
.  מקביל עבור מכבי

 
זכות קיזוז  .12

 
תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק עשוי , ולה בלבד, כי למכבי, הצדדים להסכם מסכימים בזה

. מכל סכום שיגיע לספק ממכבי, להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת
, טעויות, בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו, היה ויתגלו בחשבון, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל

מכל , תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל, או ליקויים כלשהם/אי דיוקים ו
 .או שיגיע לספק ממכבי/סכום המגיע ו

 
ויתור בכתב  .22
 

. אלא בכתב, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אין שינוי בהסכם 1.22
הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  2.22

. תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר
לא ייחשב הדבר כויתור – פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על 3.22

. לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך, על זכויותיו
 

 סמכות שיפוט .32
 

 בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
.  יפו- אביב-בתלתהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו , או למכרז/ו
 
 



 
 
 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .42
 

. כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם
 

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

 
 
 
 
 
 
 

  :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 
 
 
 
 

 __________________                                               ___________________          
ה ז ו כ ה                                                                   מ כ ב י

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

נספח להסכם 

אישור עריכת ביטוחים 
       

 _____________:    תאריך
לכבוד 

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

אישור עריכת ביטוחים : הנדון
: להלן)___________________ הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם 

בפרויקט _________________________ בקשר עם מתן שירותי   ("הספק"
וכן כל השירותים הנלווים כמפורט וכמוגדר בהסכם שנערך ביניכם לבין _________________________ 

ומסתיימת _________ וזאת לתקופה המתחילה ביום  ("ההסכם- "ו" השירותים: "להלן בהתאמה)הספק 
 "(.תקופת הביטוח: "להלן)________ ביום 

 

ביטוח חבות הספק כלפי כל עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין - ביטוח חבות מעבידים .1
או נזק נפשי /או נזק גוף ו/בגין מוות ו, 1980- ם "התש, או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים/ו (נוסח חדש)

- בגבול אחריות שלא יפחת מסך של, לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים
הביטוח . כ לתקופת ביטוח שנתית"לאירוע ובסה, לעובד (ב"מיליון וחמש מאות אלף דולר ארה)$  1,500,000

קבלני משנה , קבלנים, פיתיונות ורעלים, עבודות בגובה ובעומק, לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה
או מי מטעמה במקרה ויחשבו כמעבידם של מי /הביטוח יורחב לשפות את מכבי ו. ועובדיהם והעסקת נוער

. או קבלני המשנה שלו ועובדיהם/או מועסקי הספק ו/מעובדי ו

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

בגבול אחריות שלא יפחת , או כל הפועלים מטעמו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/בקשר עם ו
ביטוח זה לא יהיה . כ לתקופת ביטוח שנתית"לאירוע ובסה (ב"שני מיליון דולר ארה)$ 2,000,000- מסך של

מתקנים , פריקה וטעינה, מכשירי הרמה, בהלה, התפוצצות, כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש
קבלני משנה , חבות בגין וכלפי קבלנים, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, הרעלה, סניטריים פגומים

שם המבוטח בפוליסה יורחב . או תביעות השבה מצד המוסד לביטוח לאומי/שביתות והשבתות ו, ועובדיהם
, או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת/או מחדלי הספק ו/לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו

או עובדיה ייחשבו כרכוש /רכוש מכבי ו. לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח
. ויבוטל כל חריג בגין רכוש באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק, צד שלישי

או באחריותו של /מתקנים וציוד בבעלותו ו, לביטוח רכוש" אש מורחב"ביטוח רכוש מסוג -  ביטוח רכוש .3
או לשימושו בחצרי מכבי במלוא שווים ובערך כינון מלא /או עבורו ו/או שהובאו על ידו ו/מנהל הפרויקט ו

, רעידת אדמה, התפוצצות, ברק, עשן, אש: לרבות עקב" אש מורחב"כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח 
, התנגשות, פגיעה על ידי כלי טיס, פגיעה על ידי כלי רכב, נזקי נוזלים והתבקעות, שיטפון, סופה, סערה

הביטוח כולל תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על זכות התחלוף . פריצה ושוד, נזקים בזדון, פרעות, שביתות
 .או מי מטעמה ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון/כלפי מכבי ו

 ₪ 50,000לרכוש בגבול אחריות שלא יפחת מסך של " כל הסיכונים"ביטוח  - ביטוח סחורה בהעברה .4
, כולל נזק תוצאתי מכל סיבה, מכל סוג שהוא, לכיסוי אובדן או נזק לטובין של מכבי בלבד (₪חמישים אלף )

או עבורו ועד מסירתם ביעד הסופי אליו /י מי מטעמו ו"או ע/י הספק ו"שבאחריות הספק מרגע קבלתם ע
, חניית לילה, בעת אחסנה או חניית ביניים, מועבר הרכוש בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים לרבות

הכיסוי מורחב וכולל כיסוי מפני גניבה ופריצה במלוא . פריקה והובלה בכל אמצעי מכני ובכל כלי רכב, טעינה
. י מכבי"סכומי הביטוח יהיו במלוא ערכם של המטענים כפי שיוצהר ע. ערך המטען

או כל הבאים מטעמה /הביטוח כאמור כולל תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על כל זכות תחלוף כלפי מכבי ו
הביטוח . ובלבד שהאמור בדבר הויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון

מורחב לכלול הרחבה מיוחדת לנזק לתרופות הנובע מקלקול מוצרים עקב שבר מכני במערכות הקירור של 
 .מכל סיבה' המוביל או כתוצאה משינוי טמפ

.  הכיסוי על פי פוליסה זו יורחב לכלול כנון אוטומטי של גבול האחריות לאחר נזק
כישורי , ביחס למשקל המטען, הפוליסה אינה כוללת כל הגבלה ביחס למצבו המכני של כלי הרכב המוביל

או נזק שנגרמו בכוונה /או כל מגבלה אחרת המתייחסת לאובדן ו/מצבם הנפשי או הבריאותי ו, עובדי הספק
או כתוצאה של שיתוף פעולה עם מי /או מי שמועסק על ידו לרבות הנהג עצמו ו/תחילה על ידי עובדי הספק ו

.  מהם
מכבי  נקבעה כמוטב יחיד בלעדי ובלתי חוזר לצורך קבלת תגמולי הביטוח לפי פוליסה זו אל אם כן תורה 

.  מכבי בכתב לשלם לגוף אחר 



 
 
 

כללי 

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

או מי /י מכבי ו"בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע .6
 .או מי מטעמה/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/מטעמה וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו

או יצומצמו מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי /אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו .7
.   יום מראש60שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

לרבות אי , כי בביטוחים המפורטים לעיל אי קיום בתום לב החובות המוטלות על המבוטח, הננו מאשרים .8
או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו בזכויותיה של מכבי לקבלת /או אי הגשת תביעה ו/מתן הודעה ו

 . שיפוי

לא יהיו נחותים מהנוסח , למעט ביטוח אחריות מקצועית, כי נוסחי פוליסות הספק, מוסכם בזאת במפורש .9
.  או כל נוסח אחר שיחליף אותם2008הידוע כביט 

 

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

 

 

בכבוד רב           
 

מ "חברה לביטוח בע___________
 

____________________ על ידי 
 (שם החותם ותפקידו)       



 

 

נספח להסכם 

  בלבדזוכהלשימוש הערבות ביצוע 

 

 נוסח כללי של ערבות בנקאית אוטנומית

 

 לכבוד

 227/99' מכבי שירותי בריאות אגודה עותמאנית מס

 תל אביב 27המרד ' רח

' ___________ ערבות מס: הנדון

. נ.א

כשהוא צמוד למדד  ("סכום הערבות"להלן ) ₪ 100,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 בקשר עם הסכם לאספקת ("החייב"– להלן ) ____________המגיע או עשוי להגיע לכם מאת, כמפורט להלן

. ריהוט משרדי סטנדרטי נייד

 

: משמעו" מדד"המונח – לצרכי ערבות זו 

, מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי 

בין אם יהיה , י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו"כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע

. בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו

כי המדד החדש  ("המדד החדש"– להלן )אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו 

______ שפורסם ב__________ עלה לעומת המדד בגין חודש 

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

. ("סכום הערבות המוגדל"– להלן )עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי 

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

 

כל סכום בגבול ,  ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב7בכל מקרה תוך , אנו נשלם לכם מפעם לפעם

ובלבד , מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, סכום הערבות המוגדל

. שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל

 

.  ועד בכלל _________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

 

. ל לא תיענה"דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ

 

. ערבות זו אינה ניתנת להעברה

        

, בכבוד רב

 

__________ :שם הבנק

 __________:שם הסניף

 



' נספח ג

מכבי שרותי בריאות : לכבוד

 
 לאספקת ריהוט משרדי סטנדרטי נייד,  125/2010 'טופס הצעה למכרז מס: הנדון

 
 : התאגיד המציע

 
                                           : מערכת  המוצע/ שם המכשיר 

 
                                                                                                     : פירוט הציוד הנלווה  המוצע

 
__________________________   :תוצרת

 
 : הערות

 
 _______________________________________________________

 
 

כתב הצהרה והתחייבות המציע  .1

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

 ההתקשרות תנאי ולכל בהם האמור לכל מסכימים אנו, המכרז במסמכי האמור כל והבינונו קראנו 
. זו והתחייבות הצהרה כתב על וחותמים למכרז הצעתנו את מגישים אנו לכך ובהתאם

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



 שבהצעתנו השירותים את לבצע התחייבותנו מהווה זה והתחייבות הצהרה כתב על חתימתנו 2.1
 ההסכם על חתימה לרבות, במכרז הזוכים נהיה אם והכל, המכרז תנאי בכל המפורטים בתנאים
.כלשונו המצורף

 

.שהיא סיבה מכל, חלקה או כולה, שתוגש הצעה כל בקבלת מחויבת אינה מכבי כי לנו ידוע 3.1

 

 הכנת במהלך עקיף או ישיר באופן נחשף אליהם והמידע הנתונים סודיות לשמירת מתחייבים הננו 4.1
.מכבי לבין בינינו, תהא אם, ההתקשרות תקופת במהלך לרבות, ולאחריה ההצעה

 

 לא, בתוקפן זה והתחייבות ההצהרה בכתב התחייבויותינו ואת הצעתנו את להשאיר מתחייבים אנו 5.1
 שנקבע האחרון מהמועד ימים 90 שיעברו לפני מהן בנו לחזור ולא לתקנן לא, לשנותן לא, לבטלן

.ההסכם לפי ההתקשרות תקופת כל במשך – במכרז הזוכים נהיה ואם, זה במכרז ההצעות להגשת

 

 אחרים למתמודדים תיחשף זו והצעתנו יתכן המכרז הליכי מתוקף כי עלינו ומוסכם מבינים הננו 6.1
.במכרז

 

. מ"מע כולל לא, ח"ש- ב נקובים בהצעה המחירים 7.1
 

  

 
 



  :הצעתנו להלן .2
 

.  Excelטפסי ההצעה מצורפים כקובץ 
: אופן ההגשה

 1-'נספח ג–במדיה מגנטית . א
. חותמת+ חתומים על ידי המציע בחתימה - הדפסה של כל טפסי ההצעה . ב
 
 

 :הצמדות
 . למכרז"'נספח ב", כמפורט במנגנון הקבוע בהסכם

 

 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה  .3

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

להצעתך  

. אישור תאגיד [   ] 

. ד על היקף פעילות כספית"עו/ח"אישור רו [   ]            

. אישור יצרן המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץ [   ]  

. באספקת פריטי ריהוט משרדישנים לפחות שלוש אישור יצרן על נסיון של  [   ]

אכיפת ניהול חשבונות ותשלום )אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  [   ]
. 1976 –ו "תשל, (חובות מס

.  למסמכי המכרז'ונספח , ד"תצהיר העשוי בפני עו  [   ]

.  למכרז'הנספח – ערבות בנקאית  [   ]   

.  יהםתותמונו של הפריטיםהמכיל תיאור , פרוספקט צבעוני באיכות נאותה [   ]

. ח בדבר מורשי חתימה בחברה"רו/ד"אישור עו [   ]
 

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי ]   [ 

. טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום [   ]   

 

 
:_________________ חתימה:__________________המלא השם

 
 : _________________חותמת:__________________תפקיד

 
:__________________ טלפון:__________________כתובת

 
 :__________________אלקטרוני דואר:__________________תאגיד' מס

 
 
 



 2-'נספח ג

 

מענה למפרט טכני למכרז לאספקת ריהוט משרדי סטנדרטי נייד 

 

 __________________ : שם הספק

 

את התייחסותו לכל , בנספח זה, המציע יפרט. על המציע להתייחס למפרט הטכני באופן המפורט ביותרחובה 

וכן הוא רשאי לפרט תכונות נוספות הקשורות לשירות , הדרישות הטכניות המופיעות במפרט וכן לדרכי העבודה

 . שאינן מופיעות במפרט הטכני

 

: להלן הצעתנו בהתייחס לדרישות המפרט

 

 מאשר פרטים תכונה 
 (V-יש לסמן ב)

  י הספק"למילוי ע
 (תיאור הפריט והערות נוספות)

סוגי המוצרים 
 ומכונה CNC מכונת –ייצור בציוד מתקדם 

להדבקת קנטים 
  

  ייצור בקו עיצובי אחיד 

  מגוון פריטים במידות שונות בהתאם לקטלוגים 

אספקת הריהוט בכל גוון פורמייקה ומלמין 
שייבחר על ידי מכבי 

  

אספקת הציוד 
   ימי עבודה 14אספקה תוך -  פריטים5עד 

   ימי עבודה 21אספקה תוך -  פריטים5יותר מ 

אפשרות להשהות את הציוד המוזמן אצל הספק 
ללא עלות נוספת ,  חודשים3עד 

  

יתוקנו או , פגמים המצריכים תיקון/ ליקויים
 ימי עבודה 7יוחלפו בתוך 

  

 שנים 5- אחריות לאיכות המוצרים וההתקנה
לפחות 

  

מחשוב ותיעוד , תקשורת
הספק יפיק תעודת משלוח וחשבוניות שיכללו 

טים מכבי ומספרי "מק, את מחירי הפריטים
הזמנות 

  

הספק ישמור כל מידע הקשור לפעולות מכבי 
 שנים וימסור המידע למכבי על פי 7במשך 

דרישה 

  

הספק יתקין במשרדיו מערכת דואר אלקטרוני 
 

  

   (מנהל פרויקט)הספק ימנה נציג מקצועי מטעמו 

 עמידה בתקנים
   לבידים – 37עמידה בתקן ישראלי 

לוחות שבבית - 887עמידה בתקן ישראלי 
מחופים ובלתי מחופים 

  

לוחות סיביים בעלי - 1481עמידה בתקן ישראלי 
 ( M D F )צפיפות בינונית 

  

  פורמייקה - 507עמידה בתקן ישראלי 



  ריהוט - 1271עמידה בתקן ישראלי 

תיאור פרטי החומרים 
כל החומרים תואמות לדרישות תקן ישראלי 

ולתקן השוק האירופאי המשותף 
  

הקנטים תעשה / הלבידים/ הדבקת הפורמייקה
בשיטות ובדבקים העומדים בדרישות התקן 
הישראלי או תקן בינלאומי שווה ערך לתקן 

הישראלי 

  

מחברי הריתוך יעשו באמצעות ריתוך קשת 
 בעזרת ריתוך מסוג       M I Gחשמלית בשיטת 

3  E R 70 S ,  לפי תקןA W S  2 מוגן בגז CO 

  

שקעים , ללא גיצים, חלקים, פני הריתוך רציפים
. או חוטי ריתוך/ושאריות של סיגים ו

  

ללא פגמים או , הריתוך בעל חדירה מלאה
חורים או בליטות 

  

ברגים ואומים , צביעת מוצרי פלדה
כל מוצרי  הפלדה יעברו הליך צביעה באבקה 

וצביעה בתנור 
  

, הצביעה תעמוד בבדיקות תנאי סביבה בינוניים
 1271 לפי דרישות תקן ישראלי 2דרגה 

  

, הצבע יכסה את פני שטח המוצר באופן אחיד
. ללא סימני נזילה

  

כל הברגים והאומים יהיו מצופים ציפוי אבץ 
וללא חלקים חדים או בולטים מפני השטח 

  

אביזרים ומחברים 
כל האביזרים המהווים חלק מהמוצר יהיו 

מוגנים בפני חלודה 
  

כל האביזרים יהיו מצופים בציפוי דקורטיבי 
המותאם לגוון המוצר 

  

: צירי דלתות ומסילות למגירות יהיו מתוצרת
GEASS או BLUM או HETTICH 

  

   HEAVY DUTYהאביזרים יהיו מתוצרת 

  מנעולים יותאמו למערכות מסטר 

בטיחות 
כל פרטי הריהוט בטיחותיים וידידותיים 

למשתמש 
  

   כל פרטי הריהוט ללא פינות וקצוות חדות

נעימים למגע וניתנים , כל המוצרים חלקים
להפעלה נוחה וקלה 

  

עמידות באש 
 V I 3. 3. 3הריהוט עמיד בפני שריפה לדרגה 

או לפי התקן האמריקאי / ו755לפי תקן ישראלי 
A S T M E – 84 1 בסיווג CLASS ובסיווג 
 וקצב התפשטות אש 150- צפיפות עשן הקטן מ

 25- קטן מ

  

פליטת גזים רעילים לא תעלה על הנדרש בתקן 
 ASTM-E 162 CLASS A-  האמריקאי

 

  

אריזה 
כל המוצרים יהיו ארוזים ומוגנים באופן 

 שיבטיח אחסנה ושינוע ללא פגמים ונזקים
  

קרטון גלי כפול או יריעות - חומרי האריזה הם
חומר פלסטי עם בועות אויר 

  

האריזה תעשה בעזרת חומרי אריזה שניתנים 
 להסיר בקלות ובשלמות ללא נזק למוצר

  

ארונות משרדיים 



קיימת אפשרות להזמין לארונות המורכבים 
, מעל שורת ארונות תחתונה, בשורה עליונה

ידיות ומנעולים בהתקנה בחלק התחתון של 
 הארון

  

   . כל המדפים ניידים

בצידן הפנימי , בשתי דפנות הצד של כל ארון
 קיימות שורות חירור 

  

 חומרים ומבנה
בנויים מלוחות סיבית - גוף הארונות והמדפים

מ מצופים משני הצדדים " מ18דחוסה עובי 
בציפוי מלמין איכותי 

  

 1 בעובי מינימום P.V.Cקנטים סביב עשויים  
תואם / פ פורמייקה .מ בגוונים לפי קטלוג א"מ

י .ד.קטלוג ל

  

עשוי לוח סיבית מצופה מלמין - גב הארונות
צבעוני משני הצדדים או גב עשוי לוח סיבית 

מ מצופה מלמין משני הצדדים " מ18בעובי 

  

עשויות סיבית מצופה מלמין - דלתות הארון
 P.V.C 1.5מ " ס1.5קנט בעובי + מ " מ18בעובי 

מ "מ

  

מ " מ18עובי ', עשוי לוחות סנדויץ- מסד הארון
 4בתחתית המסד יורכבו , מצופה פורמייקה

רגליות פלסטיק מתכווננות בעזרת הברגה 
המסד יהיה עם מגרעת בחלקו , לפילוס הארונות

האחורי של הארון 

  

עשויים - בחלק העליון של הארונות- קסקטים
מ וציפוי פורמייקה בשיטת " מ28סיבית בעובי 
מ " מP.V.C 1.5קנטים  + פוסטפורמינג 

 28או לוח סיבית מצופה מלמין בעובי , בצדדים
מ מסביב " מP.V.C 1.5מ וקנט "מ

  

משטחי שולחנות 
, מ" מ28 עובי MDFעשויים לוחות - ארגונומיים

גב הלוח , מצופים פורמייקה על משטח הכתיבה
מצופה פורמייקה גב 

  

, מ" מ28 עובי MDFעשויים לוחות - מלבניים
מצופים פורמייקה פוסטפורמינג על משטח 

גב הלוח מצופה פורמייקה גב , הכתיבה

  

לוחות - גמר קנטים  בשולחנות מלבניים
 באורך משני 3 או 12פוסטפורמינג דגמים 

מ בגוון תואם " מP.V.C 1.5גמר צד , הצדדים
למשטח 

 

  

 P.V.Cקנט - גמר קנטים בשולחנות ארגונומיים
תואם בגוון למשטח הכתיבה , מ סביב" מ1.5

  

רגלי השולחנות מעץ 
רגליים עשויים מלוחות סיבית מצופה מלמין 

מ או סיבית מצופה פורמייקה " מ28בעובי 
 12 או 3פוסטפורמינג דגם 

  

תואם / פ פורמייקה סנטר .גוונים לפי קטלוג א
י  .ד.קטלוג ל

  

 2 עד P.V.C 1.5בתחתית הלוח יודבק פס קנט 
מ בגוון חיפוי הרגליים "מ
 

  

בתחתית כל רגל יורכבו רגליות פלסטיות 
על בסיס אום שתולה בתוך הרגל , מתכווננות

  

בחזית השולחן לוח מסתור בגובה - סינר צניעות
מצופה , מ" מ18בנוי לוח שבבית עובי , מ" ס60

גמר קנט עליון , מלמין זהה לחיפוי הרגליים

  



מ בגוון " מ2 עד P.V.C 1.5ותחתון עם פס ציפוי 
זהה 

 
רגלי השולחנות מתכת 

א .י.כדוגמאת תוצרת נ, בנויות ממבנה פח
כמפורט בסעיף פרזול 

  

מחורר תואם , סינר צניעות עשוי פח דקורטיבי
(, 60א סדרה מספר .י.תוצרת חברת נ)דגם אלפא 

מ " ס60גובה 

  

ארגזי מגירות , שלוחות- אלמנטים משלימים
מצופה , מ" מ18עובי , גוף עשוי לוחות סיבית

 1.5 בעובי P.V.Cמלמין משני הצדדים וקנטים  
מ בגוון זהה בכל קנט חשוף " מ2עד 

 

  

מצופה מלמין , מ" מ18גב עשוי לוח סיבית עובי 
מוכנס בין דפנות הצד בפאזה , משני הצדדים

מתאימה 

  

דלתות וחזיתות של מגירות יהיו עשויות 
מצופים מלמין ,מ" מ18 בעובי M.D.Fמלוחות  

או  , מ מסביב" מ2 עד 1.5 בעובי P.V.Cוקנט 
M.D.F 1 מצופה פורמייקה פוסטפורמינג דגם 

תואם / פ פורמייקה סנטר.בגוונים לפי קטלוג א
ופורמייקה גב לבנה או באותו צבע , י בחוץ.ד.ל

מ " מ1.5קנט פי וי סי בעובי + בפנים - שבחוץ
 

  

מבנה מגירות 
סיבית מצופה מלמין  / M.D.Fמבנה המגירה 

מ צד אחד " מ4לבן תחתית מגירה מזונית עובי 
המבנה יחובר למסילות טלסקופיות מסוג  .לבן

 גראס/  בלום

  

לבן בעובי  P.V.Cקנטים של מבנה המגירה יהיו 
 מ" מ0.6

  

+ מ  " מ18סיבית מלמין בעובי –  חזית המגירה 
 M.D.Fאו , מ פי וי סי מסביב" מ1.5קנט בעובי 

 בחוץ 1מצופה פורמייקה פוסטפורמינג דגם 
 1.5סי .וי. קנט פי +ופורמייקה גב לבנה בפנים 

 מ"מ
 
 

  

תא עבור מארז למחשב 
לשולחן יחובר תא עבור מארז המחשב ממתכת 

, התא יחובר בצמוד לרגל השולחן. מגולוונת
 בצידו הימיני או השמאלי ,מתחת ללוח השולחן

, שולחן ימני או שמאלי, בהתאם לכיוון השולחן)
בקטלוג כמפורט ,(בהתאמה  

  

 רוחב 53תא למחשב יהיה במידות פנים גובה ה
גובה המדף התחתון  .מ" ס40 ועומק 23

לתא לא יהיה כיסוי אחורי . מ" ס7– מהרצפה 
 (.גב)
 

  

 

 
 

 

 



'  נספח ד

טופס פרטי המציע 

  בסוף הטופסולחתום,  את כל הפרטים להלןלמלאהמציע נדרש . 

 המציע רשאי לצרף כל חומר משלים. 
 
 

  פרטי המציע .1
 

שם 
 

 

 פ.ח' מס

: (צורת התאגדות)מעמד משפטי 
 

 

 :ת משנת/ פועל 

: כתובת משרדי ההנהלה
 

 

 :מייצג את יצרן הציוד משנת

: טלפונים
 

 

 :דואר אלקטרוני

: הרכב הבעלות בתאגיד
1.  

 

 
 
תיאור כללי של המציע   .2
 

 

 

 

 

 
 
 כוח אדם .3
 
 

: מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע. א
 

 
:  מספר אנשי שירות המועסקים על ידי המציע . ב
 

 

 
 
 
 ניסיון קודם   .4
 

: המוצע ריהוט לותיקונים מספר שנות ניסיון של המציע במכירה ובמתן שירותי אחזקה 
 

 
 
 
 
 
 
 



להם אנו מספקים /לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו 4 של  לפחות להלן פירוט .5
  האחרונות באופן סדיר2007-2009בשנים 

 
:  לפרק המנהלה 4.1.7 העומד בנדרש בתנאי סף סעיף  שם הלקוח

 
: שם האיש הקשר

 
: תפקידו

 
: טלפון

 
: תיאור השירות שניתן

 
: תקופת מתן השירות

 
 
 

: שם הלקוח
 

: שם האיש הקשר
 

: תפקידו
 

: טלפון
 

: תיאור השירות שניתן
 

: תקופת מתן השירות
 
 
 

: שם הלקוח
 

: שם האיש הקשר
 

: תפקידו
 

: טלפון
 

: תיאור השירות שניתן
 

: תקופת מתן השירות
 
 
 

: שם הלקוח
 

: שם האיש הקשר
 

: תפקידו
 

: טלפון
 

: תיאור השירות שניתן
 

: תקופת מתן השירות
 
 



 
  של  כל קבלני המשנה אתם אנו עובדיםלהלן פירוט .6
 

: קבלן המשנהשם 
 

: שם האיש הקשר
 

: תפקידו
 

: טלפון
 

: העבודות שמבצע עבור המציעתיאור 
 

: היותו קבלן משנה עבור המציעתקופת 
 
 
 

: קבלן המשנהשם 
 

: שם האיש הקשר
 

: תפקידו
 

: טלפון
 

: העבודות שמבצע עבור המציעתיאור 
 

: היותו קבלן משנה עבור המציעתקופת 
 
 
 

. הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים

 

 

 

: ________________________   חותמת____________________  :        חתימת המציע 

 
 ______________________: תאריך

 
 
 
 
 



' נספח ה
כתב ערבות 

 
לכבוד  

       מכבי שירותי בריאות 

 27       רחוב המרד 

תל אביב        

 
               __________  כתב ערבות מספר : הנדון

 
 

_______________________  ("המבקש: "להלן)_________________________  לבקשת 
 

 ₪. 25,000 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך
 

 . ריהוט משרדי סטנדרטי נייד לאספקת,125/2010 'בקשר עם מכרז מס, אשר תדרשו מאת המבקש
 

מבלי שתהיו חייבים לנמק , ל תוך עשרה ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב"אנו נשלם לכם את הסכום הנ
. או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש, את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם

 
. ועד בכלל 12.9.10ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

 
 

: דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו
 
 

 __________________________________________________________
      מספר הסניף                    שם הבנק                                  כתובת הבנק  

 
 

ערבות זו אינה ניתנת להעברה 

 
 
 

 __________________________________________________________
   תאריך                                שם מלא                            חתימה וחותמת  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



' נספח ו

ת  צ  ה  י  ר 
 
 

 את האמת לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמר_________________ . ז.ת_____________________ מ "אני הח

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

 ,125/2010 למכרז ("החברה: "להלן)___________________ תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת 
.  ריהוט משרדי סטנדרטי ניידלאספקת

 
 .בחברה ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה_________________ הנני משמש בתפקיד  .1

 
ייבוא )ת פריטי ריהוט משרדי אספק ניסיון מוכח במשך שלוש השנים שקדמו לפרסום המכרז בתעלהחברה ב .2

  .(או ייצור/ו

 
 בהסכם הקשורהחברה עימם , בקבלני משנה (מחק את המיותר)אינה נעזרת  / החברה נעזרת , לצורך כך .3

ב הסכמי התקשרות תקפים עם קבלני "מצ) ברציפות בשנים שקדמו לפרסום המכרז  שנים3במשך לפחות 
 .(המשנה

 
 .ש ואילת"לרבות יו,  יכולת שינוע והתקנות בפריסה ארציתתבעלהחברה  .4

 
 CNCלפחות מכונת , לעיל 3כאמור בסעיף  בו היא נעזרת או לרשות קבלן משנה,  החברהעומדת לרשות .5

 .אחת

 
לפחות מכונה אחת ,  לעיל3כאמור בסעיף בו היא נעזרת או לרשות קבלן משנה ,  החברהעומדת לרשות .6

 .להדבקת קנטים

 
בכל אחת  ₪ 300,000החברה נותנת שירות נשוא המכרז ללקוח אחד לפחות בפריסה ארצית ובמחזור של  .7

 (.2009, 2008)מהשנים האחרונות  
 
  .זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת, מצהיר כי זה שמיהנני  .8

 

 ______________________        

                                                                                                                            חתימה

 

 

 

 

במשרדי ברחוב _________________ עורך דין , הופיע בפני________ הנני מאשר בזה כי ביום 
שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מספר _______________ מר _____________________, 

ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא ______________ 
. ל וחתם עליה בפני"אישר את נכונות הצהרתו הנ, יעשה כן

 

 ______________________

                                                                                                                             חתימה וחותמת         


