מכבי שירותי בריאות
מכרז פומבי מס'  ,117/2009להדפסה ,כריכה ,אריזה ואספקת חוברות מכביתון

להלן מסמכי המכרז:
מנהלה  -כללי
נספח א'  -מפרט.
נספח ב'  -הסכם ההתקשרות.
נספח ג'  -טופס הצעה.
נספח ד'  -טופס פרטי המציע.
נספח ד'1 -

טופס פרטי קבלן המשנה.

נספח ה'  -נוסח כתב ערבות בנקאית.
נספח ו'  -תצהיר עו"ד

2
 .1כללי
1.1

2.1

ספק אחד
"מכבי") מעוניינת להתקשר עם
מכבי שירותי בריאות (להלן -
לאספקת שירות של קדם דפוס (אייריסים והעתקי שמש) ,הדפסה ,כריכה ,אריזה
ואספקת חוברות מכביתון למכבי  -הכ ול על פי התנאים המפורטים במכרז זה על
נספחיו.
מיום חתימת הסכם ההתקשרות

ההתקשרות הינה לתקופה של שנתיים
(להלן":תקופת ההתקשרות").
למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות
בנות שנתיים כל אחת ,בתנאים זהים.

 1.3מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות בהתאם ליעדים והכמויות כמפורט
במפרט ,נספח א'  .את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג'
של מסמכי המכרז.
 1.4מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא
הכול על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.5

,

ההצעות סופיות ,לא יתקיים מו"מ.

 .2הגדרות
" המכרז"  -מכרז
"המפרט" –

פומבי על נספחיו.

נספח א' למסמכי המכרז.

"ההצעה"  -ההצעה האמורה במבוא לה
"הזוכה" –

סכם – נספח ב' להסכם.

המציע שהצעתו זכתה במכרז.

"השירות/השירותים"  -הפקת אייריסים  +העתקי שמש ,אספקת נייר ,הדפסה  ,כריכה,
אריזה ואספקה של חוברות מכביתון ,כמפורט במפרט ,נספח א' למכרז .
"קבלן משנה/אחר " – ספק ,הקשור בהסכם עם הזוכה לצורך ביצוע אחת או יותר מן
העבודות הבאות :הדפסת הכריכה ,כריכה ,אריזה ,אחסון ,אספקה.
"חוברות המכביתון" או "מכביתונים" – חוברות מידע ,בשפות שונות ולמגזרים שונים,
המכילות כתבות בנושאי בריאות וכדומה ,אשר מכב י עורכת ,ושולחת
לרופאיה ,למנהליה ולמתקניה ברחבי הארץ,ובמהדורות שונות.

למ בוטחיה,

"מהדורה" – חוברות מכביתון בעלות תכן זהה בשפה אחת.
"חברת העיטוף"  -חברה המבצעת עיטוף של חוברות המכביתון וצרופות נוספות,
ומטפלת במשלוחן למבוטחי מכבי.
"עמוד" – צד אחד מתוך שני צדדים של דף.
"דף" – שני עמודים משני צידי הנייר.
"אספקת חוברות המכביתון" – אספקת חוברות המכביתון למרכז מכבי ,למחסן מכבי,
לחברת שליחויות ולחברת העיטוף.

3
 .3מנהלה
 3.1רכישת מסמכי המכרז
המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש ,בתמורה לתשלום של  2,000ש"ח (שלא
יוחזר) ,את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות" ,ברח' המרד  ,27תל
אביב ,קומה ( 14טל' )03-5143643 :אצל הגב' שרה מחט ,או כל מי שימונה
במקומה לצורך זה על ידי מכבי ,החל מיום  24.11.09ועד ליום  ,10.12.09בימים
א'-ה' בין השעות .10:00-15:00
 3.2בירורים ופניות
 3.2.1ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי
המכרז .נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה :הגב'
שרה מחט ,רכזת ועדת המכרזים.
 3.2.2הפניות תעשנה עד ליום

 ,10.12.09וזאת בכתב בלבד  ,באמצעות דואר

אלקטרוני mahat_s@mac.org.il :מ (על המציע מוטלת האחריות
 ,)03-5143643או על ידי שליח
לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון
לכתובת" :מכבי שירותי בריאות ,רחוב המרד  ,27קומה  ,14תל אביב,
לידי הגב' שרה מחט".
 3.2.3פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  3.2.2לא תענינה.
 3.2.4על הפונים לציין במכתב הפנייה את הפקסימיליה כתובת הדואר האלקטרוני
שאליה תשלחנה התשובות ממכבי וכן פרטי נציג הקשר ,לרבות מס' טלפון.
5.2.3

תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים באמצעות

דואר אלקטרוני  ,עד

ליום .17.12.09
 3.3אופן ומועד הגשת ההצעות
 3.3.1את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות
אך ורק "מכרז פומבי מס'
הדואר!) במעטפה סגורה ,עליה ירשם
 ,117/2009להדפסה ,כריכה ,אריזה ואספקת חוברות מכביתון".
3.3.2

כנספח ג ' ,לאחר
ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב
חתימתה ,והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא
חלק מהם ,ביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה ,כמפורט בפרק 5
להלן ,עפ"י הנדרש במכרז ,וזאת בעותק אחד.

3.3.3

למען הסר ספק ,מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז
המקוריים שנרכשו ממכבי ,לא על גבי צילום או מסמך מודפס ,וכי
ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש,
וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.

3.3.4

ההצעות תוגשנה בימים א'-ה' ,בין השעות  .10:00-15:00המועד האחרון
להגשת ההצעות הוא יום ב' ,ה ,28.12.09-בשעה .12:00
הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור ,לא תתקבלנה!
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3.3.5

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

3.3.6

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

3.3.7

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

3.3.8

על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות ,הזכויות
המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו ,לדעת המציע ,חשיבות או משקל
בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם במידה
שהצעתו תזכה .המציע יברר את כל האמור בעצמו ,על חשבונו ,והוא יהיה
מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה ,עקב כך.

 .4תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן –
4.1
 4.1.1תאגיד רשום כחוק בישראל.
 4.1.2בית דפוס ,המסוגל להדפיס בעצמו ,ולא באמצעות קבלן משנה אחר ,את
מהדורות המכביתון השונות ,בהיקף הנדרש במסמכי המכרז .למען הסר
ספק ,הקבלן יכול להיעזר בקבלן משני ל :הדפסת הכריכה ,כריכה,
אריזה ,אחסון ,אספקה ,ובלבד שלקבלן המשני כל היכולות הנדרשות
ובנוסף ניסיון רלבנטי מוכח בשנתיים שקדמו למכרז.
 4.1.3בעל ניסיון מוכח בשנתיים שקדמו למכרז במתן השירותים נשוא המכרז
או שירותים דומים להם.
 4.1.4הכנסות המציע לפי כללי החשבונאות המקובלים וכפי שהם משתקפים
בדו"חות הכספיים השנתיים של המציע בשנת  2008הינן בהיקף כספי של
לפחות  4מיליון .₪
 4.1.5על המציע (על קבלן המשנה ,במידה וייעזר בקבלן משנה להדפסת הכריכה)
להיות בעל מכשור המאפשר העברת מידע מהמחשב ישירות ללוחות
ההדפסה ללא אמצעי מתווך (פילמים).
4.1.6

מנהל ספרים כדין.

 4.1.7צרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום ההצעה על סך
 ₪ 50,000כאמור בסעף  8להלן ובנספח ה'.
4.1.8
4.2

רכש את מסמכי המכרז ממכבי ובידו קבלה המעידה על כך.

עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה.
מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים – הצעתו תפסל.
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.5

מסמכים שיש לצרף להצעה
נספח ג'

 5.1על המציע לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים בטופס ההצעה,
למסמכי המכרז.
ועדת המכרזים תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לאפשר למציע ,אשר לא המציא עם
5.2
הצעתו מסמך ,אישור ,היתר ,ר ישיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה,
להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידה ,ובלבד שכל
מסמך ,אישור ,היתר ,ר ישיון או כל נייר אחר ,כאמור ,יהיו בעלי תוקף ותחולה
נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.

.6

התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה
( 90תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת

 6.1המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך
ההצעות.
לאחר תום תקופה זו ,אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים ,רשאית מכבי לבקש
( 60ששים) יום
מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופה נוספת של עד
(ובסה"כ ,ביחד עם התקופה הראשונה( 150 :מאה וחמישים) יום ,ובמקרה זה יהיה כל
מציע רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול
הצעתו .בקשה כאמור תשלח על ידי מכבי בכתב למספר הפקסימיליה של המציעים או
באמצעות הדואר.
 6.2הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות ,תשלח למכבי על ידי
המציע בכתב ,לידי הגב' שרה מחט ,רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני ,
וזאת בתוך  2ימי עבודה מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או
לבטלה.
 6.3בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור ,תראה הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי
המציע.
 6.4ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  6.2לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף
 6.3לעיל ,לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.
 .7ערבות
 50,000ש"ח( ,מאה
 7.1להצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל של
אלף ש"ח) ,אשר תשולם בתוך  10ימים ממועד הדרישה ,על-פי הנוסח המצורף כנספח ה'
למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן מהותי (להלן" :הערבות") .הערבות
תציין במפורש כי הוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם המציע.
 7.2בנוסף ,תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד-צדדי את הערבות לתקופה
נוספת של עד ( 60ששים) יום ,וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על-פי פרק 5
לעיל ,ותהיה בתוקף לתקופה נוספת זו.
 7.3מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט
ערבות מכרז של מציע כולה או חלקה ,כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש ,וזאת
מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי לסעדים אחרים ,לרבות בטול קבלת ההצעה
וקבלת הצעה אחרת ,כל זאת אחרי שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו
אם התקיים בו אחד מאלה:
 .1הוא נהג במהלך המכרז בערמה  ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;
 .2הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;
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 .3הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז;
 .4אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן
תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של הגוף הציבורי עם הזוכה במכר.

הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור – תיפסל על הסף.

 .8בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות
 8.1מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.
מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה ,הכול על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 8.2בבחירת הספק יינתן למרכיב המחיר משקל של  80%ולמרכיב האיכות .20%
 8.3אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול המרכיבים
המפורטים להלן ,והכ ול על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים ,ובאופן שתבחר
ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות:
 8.3.1ציון המחיר יקבע על פי שקלול של מחירי השירות  .עיקר המשקל ( )70%
יהיה על מחירי הפקת שתי תצורות של מפרטים .1 :נייר פנים כרומו  80גרם +
כריכה  170גרם  .2נייר פנים  70גרם  +כריכה  130גרם ,כמפורט במסמכי המכרז,
באומדן הכמויות של המהדורות השונות .בנוסף ישוקללו :תוספות עמודים,
תוספות כריכה ,סוגי כריכה ,שינוי בסוג הנייר ובמשקלו ושינוי בכמות.
 8.3.2איכות השרות .יבחנו בין היתר:
 8.3.2.1מערך אבטחת האיכות של הספק :חומר גלם ,הדפסה ,תוצרת גמורה.
עמידה בתקן  ISO 9001תהווה יתרון.
 8.3.2.2יכולות לוגיסטיות וטכנולוגיות -יכולת הפצה ,מערך הדפוס ,כריכה,
הדפסת הכריכה ,יכולות האחסון בתנאים נאותים וגיבוי בעת תקלה.
 8.3.2.3יכולות מחשוב -מחלקת קדם דפוס ותמיכה במערכת המחשוב.
 8.3.2.4שביעות רצון לקוחות (כולל מכבי) -עמידה בלוח זמנים ,איכות
המוצר המוגמר ,שביעות רצון כללית
 8.3.2.5התרשמות כללית

 8.4ועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון סף של "עובר"
במרכיבים הכלולים בסעיף  8.3.2לעיל ,והכ ול על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה,
ואשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שיקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
8.5

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

8.6

ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים.
הצוות שימונה יהא רשאי ,אך לא חייב ,לבחון הציוד והמכשור המוחזקים אצל
המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לשירות המוצע על ידו .ועדת
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המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה
עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.
 8.7ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה,
למקרה שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל,
 3חודשים מיום תחילתו.
ו יבוטל ע"י מכבי בתוך
מכל סיבה שהיא ,א
8.8

מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות,
כלפי מעלה או כלפי מטה ,אם הסטייה אינה סבירה ,לדעת מכבי.

 8.9מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז.

 .9התחייבויות המציע הזוכה במכרז
 9.1הזוכה במכרז יחתום על ההסכם בנוסח המצורף כנספח "ב" למסמכי המכרז ,בתוך 7
(שבעה) ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.
הזוכה מתחייב להמציא למכבי ,יום לפני מועד החתימה על ההסכם ,אישור עריכת
ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח ,ללא כל הסתייגויות.
מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
 9.2ההתקשרות עם הזוכה על-פי מכרז זה תהיה אך ורק לצורך אספקת השירות ,כהגדרתו
במסמכי המכרז.
 9.3במעמד החתימה על ההסכם ,ימסור הזוכה למכבי ערבות בנקאית ,בהתאם לנוסח
שיהא מקובל על מכבי ,לביצוע התחייבויותיו על-פי ההסכם ותנאי המכרז.
 .10ביטול המכרז
 10.1לא יהיה בעצם פרסום המכרז ,או בקבלת הצעות ,או בבחינתן ,התחייבות כלשהי
כלפי מציע כלשהו כל עוד לא ייחתם על-ידי מכבי והזוכה הסכם ההתקשרות ( נספח
ב').
 10.2מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,וכן תהיה מכבי רשאית  -אך לא חייבת  -לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול
המכרז.
 10.3הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר רשום לכל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.
 10.4החליטה מכבי על ביטול המכרז ,לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי
מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.
 .11בעלות על מסמכי המכרז
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 ההצעות ,וחל
איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.
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 .12סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או
הקשורים למכרז זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל אביב  -יפו.
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נספח א'
מפרט דרישות ומפרט טכני להדפסת ואספקת חוברות מכביתון:
.1

כללי:
.1.1

בכוונת מכבי להדפיס חוברות מכביתון במועדים שיקבעו על ידה .להערכת מכבי
המכביתון יודפס שלוש או ארבע פעמים בשנה ,במהדורות שונות .מכבי אינה
מתחייבת להזמנת כמות כלשהיא בעיתוי כלשהו.

 .1.2ההדפסה צפויה להתבצע בארבע מהדורות שונות:
מכביתון בשפה העברית – רגיל.
מכביתון בשפה העברית – חרדי.
מכביתון בשפה הרוסית.
מכביתון בשפה הערבית.
מכבי אינה מחויבת להזמנת מהדורה כלשהי ,בעיתוי כלשהו.
 1.3כל מהדורה יכול שתהא שונה מהמהדורות האחרות ,גם בכמות שתוזמן וגם
במספרי עמודי הפנים (הערכה בלתי מחייבת של הכמויות -כאמור בפרק

)3

 1.4הכמויות ה מפורטות בפרק  3להלן ,תסופקנה על ידי הזוכה ישירות אל
מדויק וסופי
 7להלן ובהתאם לפירוט כמויות
היעדים המפורטים בפרק
זמנים ,אשר ישלח אל הזוכה לפני כל הדפסה.
ולוח-
את מרבית כמות המכביתונים ,יש לספק לחברת עיטוף עימה יש למכבי הסכם.
1.5
חברת העיטוף עוטפת את המכביתונים ,במכונות אוטומטיות ,כל אחד בנפרד-
בניילון/מעטפת נייר ,מצרפת אליהם צרופות נוספות ,ומעבירה אות ם לחברת/ות
דיוור.
 1.6המפרט הינו מודולארי ,ומכבי שומרת לעצמה הזכות לשנות מעת לעת את סוג
הדפים ,משקל ,מספר העמודים ,סוג הכריכה ,סוג איחוד הדפים והכול על פי
המחירים המוצעים.
על המציע להדפיס ,לכרוך ,לארוז ולספק את חוברות המכביתון.
1.7
המציע ידפיס את המכביתונים בעצמו ולא באמצעות קבלן משנה.
המציע רשאי להיעזר בקבלן משנה להדפסת הכריכה ,כריכה ,אריזה ,אחסון,
אספקה .גם אם המציע ייעזר בקבלן משנה כאמור ,הוא יחשב כקבלן ראשי
לצורך מכרז זה ,ועליו תחול האחריות המלאה כלפי מכבי.
1.8

על המציע לספק את חוברות המכביתון ,ליעדי האספקה ובהתאם ללוחות
זמנים ,בעצמו או באמצעות מוביל אחר ,ובלבד שהאחריות המלאה על
האספקה תחול על המציע ,כמפורט במפרט נספח א' למסמכי המכרז (להלן:
"אספקת חוברות המכביתון").

חוברות המכביתון יסופקו במועדים שיקבעו ע"י מכבי .המחיר המוצע ע"י
1.9
המציע יכלול את הנייר ,הפקת אייריסים והעתקי שמש ,ההדפסה ,כריכה,
אריזה ואספקה לרבות כל הוצאה הכרוכה בכך (להלן " :אספקה למרכז מכבי,
למחסן מכבי ,לחברת שליחויות ולחברת העיטוף ") ,והכ ול עפ"י המפורט במכרז
זה .להערכת מכבי ,יודפס המכביתון שלוש או ארבע פעמים בשנה .מכבי אינה
מתחייבת להזמנת כמות כלשהיא בעיתוי כלשהוא.
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 1.10על המציע (על קבלן המשנה ,במידה וייעזר בקבלן משנה להדפסת הכריכה)
להיות בעל מכשור המאפשר העברת מידע מהמחשב ישירות ללוחות
ההדפסה ללא אמצעי מתווך (פילמים).

.2

נתוני בסיסי לכל מהדורות המכביתונים:

.2.1

דפי פנים:

גודל:

 29.7ס"מ  21 Xס"מ.

סוג הנייר :כרומו מבריק/מט 80 ,גרם ,לובן 95

הדפסה -משני צידי הדף ,פרוצס מלא.
כמות עמודי פנים:
במהדורת המכביתון בשפה העברית – רגיל ,כבסיס 64 :עמודי פנים.
במהדורת המכביתון בשפה העברית – חרדי ,כבסיס 36 :עמודי פנים.
במהדורות המכביתונים בשפות רוסית וערבית – כבסיס 36 :עמודי פנים.
.2.2

דף כריכה:

גודל:

 29.7ס"מ  21 Xס"מ.

כמות 4 :ע"מ.

סוג נייר:כרומו מבריק/מט 170 ,גרם.
הדפסה – משני צידי הדף ,פרוצס מלא .
.3.2

שיטת הכריכה :שתי סיכות מחברת.
ראה התייחסות בטופס ההצעה נספח ג' שלהלן.

.3

כמויות:
הכמויות הכוללות לכל מהדורה ישתנו מהדפסה להדפסה על פי הצורך .להלן אומדן של
הכמות הצפויה בכל הדפסה על פי כמויות שהודפסו בעבר .מכבי אינה מחויבת להזמנת
כמות כלשהי.
 3.1מהדורת המכביתון בשפה העברית

– רגיל :כ 570,000-יחידות.

 3.2מהדורת המכביתון בשפה העברית -חרדי :כ-
 3.3מהדורות המכביתונים בשפה הרוסית :כ-
 3.4מהדורת המכביתונים בשפה ערבית -כ -

 45,000יחידות
 45,000יחידות

 12,000יחידות

 .3.5כל הכמויות שיוזמנו על ידי מכבי הן הכמויות המדויקות שמכבי מצפה
לקבל בפועל מבית-הדפוס .לא יתקבלו עודפים.
לפיכך ,המציע צריך לוודא שלא תחסרנה חוברות בהתאם !!!
כל כמות שתהיה חסרה ,בית-הדפוס יידרש להדפיסה ולספקה באופן מיידי
 24שעות ,מרגע ההודעה בדבר החוסר .לא ישולם בגין עודפי יצור על הכמות
תוך
המוזמנת.
ראה התייחסות בטופס ההצעה נספח ג' שלהלן.
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.4

הדפסה:
הדפסת המכביתונים והמחירים שיוצעו על-ידי הספק המציע לכל מהדורות המכביתון
השונות ,יכללו את המרכיבים כדלקמן:

 4.1הדפסת אייריסים עבור כל עמוד בנפרד כולל הכריכה והעברתם למכבי
לצורך ביצוע הגהה .יתכנו מספר סבבי הגהה .בכל סבב כזה על הספק
להדפיס אייריסים עבור כל עמוד שמצריך אישור חוזר.
העברת האייריסים למכבי לשם אישורם ,והחזרתם מאושרים בחתימה
לבית הדפוס ,הינה באחריות ועל חשבון הספק בלבד ,ויכללו במחירי
ההצעה.
 4.2הפקת העתקי שמש צבעוניים והעברתם למכבי לצורך הגהה סופית,
עבור כל עמוד ועמוד ,כולל הכריכה .העברת העתקי השמש למכבי לשם
אישורם ,והחזרתם מאושרים בחתימה לבית הדפוס הינה באחריות ועל
חשבון הספק ,ויכללו במחירי ההצעה.
 4.3הכנת לוחות .מחיר הלוחות ייכלל במחירי ההצעה.
4.4

הדפסת המכביתונים.

4.5

ציפוי לכה לשני העמודים החיצוניים בלבד – כאופציות לפי בחירת
מכבי.

 4.6כריכת המכביתונים (כולל :חיתוך וסיכות מחברת  /כריכה חמה).
.5

אריזה:
 5.1אריזת המכביתונים בחבילות כדלקמן:

 5.1.1.לחוברות בנות  64עמודי פנים :עד  50חוברות בחבילה .החוברות תסודרנה
 10יחידות עם הסיכות בצד שונה ותקשרנה בסרט קשירה אחד על הצד הצר
כל
ובאופן שלא יגרם נזק לחוברות.
בהידוק
 5.1.2.לחוברות בנות  36עמודי פנים :עד  80חוברות בחבילה .החוברות תסודרנה כך
שחצי מהכמות בחבילה עם הסיכות בצד אחד והחצי השני עם הסיכות בצד שני,
ותקשרנה בסרט קשירה אחד על הצד הצר בהידוק ובאופן שלא יגרם נזק
לחוברות.
5.1.3

לחוברות בנות  36עמודי פנים :עד  100חוברות בחבילה .החוברות תסודרנה כך
שחצי מהכמות בחבילה עם הסיכות בצד אחד והחצי השני עם הסיכות בצד שני,
ותקשרנה בסרט קשירה אחד על הצד הצר בהידוק ובאופן שלא יגרם נזק
לחוברות.

 5.2סידור על גבי משטחים:
1.2.5

החבילות הנ"ל יסודרו על גבי משטחים ויעטפו בניילון שרינק.

* עלות אריזת המכביתונים ,חומרי האריזה ,הסידור על המשטחים והמשטחים,
כמפורט בפרק זה ,תיכלל במחירי ההצעה .המשטחים יוחזרו לספק בתאום שלו עם
חברת העיטוף.

.6

לוח זמנים לביצוע לכל מהדורות המכביתון:
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.6.1

הכנת אייריסים ,העתקי שמש והגהות:
 C.D.או בדוא"ל בפורמט מקינטוש
 .6.1.1הספק יקבל קובץ ב-
בקבצים כפי שיקבעו לכל מהדורת מכביתון בנפרד ,ויפיק מהם
אייריס מכל עמוד.
הפקת האייריסים והעברתם למכבי לצורך אישור והחזרתם
לבית הדפוס לאחר אישור ,הינם באחריות הספק ובביצועו.
הזמן המוקצה לביצוע האייריסים ומסירתם לאישור הינו:
עד – שני ימי עבודה מרגע קבלת הקובץ לכל מהדורה .במידה
וימסרו כל החומרים (הקבצים) לכל מהדורות המכביתון יחד,
ביצוע האייריסים ומסירתם לאישור יהיה בתוך שני ימי עבודה
מרגע קבלת הקבצים.
המשך התהליך יתבצע רק לאחר אישור מכבי .
 .6.1.2סדר מסירת הקבצים הצפוי למהדורות המכביתון השונות יהיה
כדלקמן:
מכביתון בשפה העברית – רגיל.
מכביתון בשפה העברית – חרדי.
מכביתון בשפה הרוסית .
מכביתון בשפה הערבית.
יתכן שימסרו כולם יחד או חלקם.
6.1.3

הזמן המוקצה לצורך אישור האייריסים במכבי הינו עד שני ימי
עבודה.
* במידת הצורך ,בסבב נוסף של ביצוע אייריסים לצורך
תיקונים ,הוא יבוצע באופן מיידי ע"י בית הדפוס ,ובתוך
שעות מרגע ההודעה על קיום הצורך.
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 .6.1.4מרגע ההודעה על אישור האייריסים ותוך יום עבודה ייקח אליו
בית הדפוס את האייריסים המאושרים בחתימה ,יפיק העתקי
שמש צבעוניים לכל עמוד וימסור אותם לאישור מכבי.
המשך התהליך יתבצע רק לאחר אישור מכבי .
6.2

תחילת וסיום ההדפסה:
 6.2.1כעבור עד יום עבודה ממסירת העתקי השמש לאישור ,יקבל בית
הדפוס הודעה על אישור העתקי השמש ממכבי ומרגע קבלת
הודעה זו ,ייקח אליו חזרה את העתקי השמש המאושרים
בחתימה ויתחיל להדפיס את המכביתונים.
U.V.
הדפסת הכריכה ולאחר מכן  -ציפוי לכה מים או לכה
(לעמודי הכריכה החיצוניים בלבד) בהתאם לבחירת מכבי,
תתבצע במקביל להדפסת דפי הפנים.
 6.2.2סדר הדפסת מהדורות המכביתון השונות יהיה כדלקמן:
מכביתון בשפה העברית – רגיל.
מכביתון בשפה העברית – חרדי.
מכביתון בשפה הרוסית .
מכביתון בשפה הערבית.
או במידה ויידרש ע"י נציג מכבי ,סדר שונה.
– רגיל ,מתחייב הספק
 6.2.3למהדורת המכביתון בשפה העברית
לסיים את ההדפסה ,הכריכה והאריזה של  50,000המכביתונים
הראשונים בתוך שני ימי עבודה מרגע קבלת ההודעה על אישור
העתקי השמש .הספק מתחייב כי לאחר מכן תמשך העבודה
בקצב אחיד וברצף וללא הפסקות.
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6.2.4

מועד סיום ההדפסה כולל לכה מים או לכה  U.V.לכריכה ,ייבוש
הלכה כך שבעת אריזת החוברות בחבילות הן לא תדבקנה אחת
לשנייה ,כריכת המכביתונים ואריזתם לכל הכמות המוזמנת
הינו:
 6.2.4.1לכמות של כ 570,000 -חוברות בנות  64עמודי פנים,
כעבור עד  80שעות עבודה מרגע קבלת ההודעה על
אישור העתקי השמש.
 45,000חוברות בנות  36עמודי פנים
 6.2.4.2לכמות של כ-
מוקצב זמן עד  20שעות עבודה.
 45,000חוברות בנות  36עמודי פנים
 6.2.4.3לכמות של כ-
מוקצב זמן עד  10שעות עבודה.
 12,000חוברות בנות  36עמודי פנים
 6.2.4.4לכמות של כ-
מוקצב זמן עד  10שעות עבודה.

 6.2.5מהדורות חרדי ,רוסית וערבית תודפסנה ברצף ללא הפסקות,
כאמור בסעיף  6.2.2לעיל מיד עם סיום הדפסת מהדורת
המכביתון בשפה העברית – רגיל.

 6.3כריכה:
 6.3.1כריכת המכביתונים מכל מהדורה ומהדורה ,תחל מיד ברגע בו הסתיימה
הדפסת כמות ראשונה של כל עמודי הפנים והכריכה לאותה מהדורה.
2.3.6

הכריכה תתבצע ברצף וללא הפסקות עד לסיום העבודה.

 6.4אריזה:
 6.4.1אריזת המכביתונים וסידורם על גבי משטחים תחל מיד ברגע בו
הסתיימה כריכת כמות ראשונה של מכביתונים מכל מהדורה ומהדורה.
 6.4.2האריזה וסידור על גבי משטחים תתבצע ברצף וללא הפסקות עד לסיום
העבודה.

.7

אספקת המכביתונים:
המכביתונים יסופקו ישירות ע"י הספק לכל היעדים כדלקמן:
7.1

מהדורת המכביתון בשפה העברית – רגיל:
 300 7.1.1חוברות מכביתונים ראשונים שיודפסו ישלחו מיידית ברגע שהסתיים
שלב הדפוס והכריכה של החוברות הראשונות ,עוד באותו היום ,למחלקת
השיווק במרכז מכבי לידי :מנהל/ת השיווק .הכתובת למשלוח :רח'
המרד  ,27תל-אביב ,בבניין היכל הסיטי ,קומה .9 :לפני צאת המשלוח
יעשה תאום טלפוני עם רכזת השיווק בטלפון.03 – 5143809 :
 150 7.1.2חוברות מכביתונים ישלחו לחברת שליחויות במרכז הארץ עימה
קשורה מכבי בהסכם הפצה לסניפי מכבי .פרטי החברה ושמות אנשי
קשר ימסרו לזוכה .המשלוח יתבצע עוד באותו יום בו הסתיימה
ההדפסה והכריכה של הכמות הראשונה.
 7.1.3רוב הכמות המוזמנת תשלח לחברת העיטוף הקשורה עם מכבי בהסכם
לכתובת אחת במרכז הארץ .המשלוח יבוצע בתאום מלא עם נציגי חברת
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העיטוף (פרטים ימסרו לזוכה) .משלוח ראשון יצא מיד עם סיום כריכת
כ 50,000-חוברות לפחות ,עוד באותו היום ,או לפי תאום אחר שיעשה
עם חברת העיטוף ובהסכמת נציג מכבי.
הספק מתחייב כי לאחר אספקה ראשונה זו ,תימשך אספקת החוברות
ובהסכמת נציג
ברצף ולא תיעצר ,והכול לפי תאום עם חברת העיטוף
מכבי.
בית הדפוס צריך להיות ערוך לאחסן את החומר המודפס כשהוא ארוז
עד לאספקתו באופן מדורג לחברת העיטוף בהתאם לקצב העיטוף העשוי
להשתנות מדי פעם :יתכן שהעיטוף יסתיים תוך כשבוע ימים ויתכן
שימשך עד כשלושה שבועות.

7.2

מהדורות המכביתון -עברית – חרדי:
7.2.1

7.2.2

מיידית ברגע
 150ח וברות מכביתונים ראשונות שיודפסו ישלחו
שהסתיים שלב הדפוס והכריכה של החוברות הראשונות ,עוד באותו
היום ,למחלקת השיווק במרכז מכבי לידי :מנהל/ת השיווק .הכתובת
למשלוח :רח' המרד  ,27תל-אביב ,בבניין היכל הסיטי ,קומה .9 :לפני
צאת המשלוח יעשה תאום טלפוני עם רכזת השיווק בטלפון:
.03 – 5143809
 150חוברות מכביתונים ישלחו לחברת שליחויות במרכז הארץ עימה
קשורה מכבי בהסכם הפצה לסניפי מכבי .פרטי החברה ושמות אנשי
קשר ימסרו לזוכה  .המשלוח יתבצע עוד באותו יום בו הסתיימה
ההדפסה והכריכה של הכמות הראשונה.

 7.2.3יתרת הכמות שהוזמנה תשלח לחברת העיטוף הקשורה עם מכבי
בהסכם ,במשלוח אחד במועד שיקבע עפ"י תאום עם נציג חברת העיטוף,
ובהסכמת נציג מכבי.
7.3

מהדורות המכביתון בשפה הרוסית :
7.3.1

מיידית ברגע
 150ח וברות מכביתונים ראשונים שיודפסו ישלחו
שהסתיים שלב הדפוס והכריכה של החוברות הראשונות ,עוד באותו
היום ,למחלקת השיווק במרכז מכבי לידי :מנהל/ת השיווק .הכתובת
למשלוח :רח' המרד  ,27תל-אביב ,בבניין היכל הסיטי ,קומה .9 :לפני
צאת המשלוח יעשה תאום טלפוני עם רכזת השיווק בטלפון:
.03 – 5143809

7.3.2

 150חוברות מכביתונים ישלחו לחברת שליחויות במרכז הארץ עימה
קשורה מכבי בהסכם הפצה לסניפי מכבי .פרטי החברה ושמות אנשי
קשר ימסרו לזוכה  .המשלוח יתבצע עוד באותו יום בו הסתיימה
ההדפסה והכריכה של הכמות הראשונה.
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 7.3.3יתרת הכמות שהוזמנה תשלח לחברת העיטוף הקשורה עם מכבי
בהסכם ,במשלוח אחד במועד שיקבע עפ"י תאום עם נציג חברת העיטוף,
ובהסכמת נציג מכבי.

מהדורת המכביתון בשפה הערבית:

7.4

7.4.1

מיידית ברגע
 150ח וברות מכביתונים ראשונים שיודפסו ישלחו
שהסתיים שלב הדפוס והכריכה של החוברות הראשונות ,עוד באותו
היום ,למחלקת השיווק במרכז מכבי לידי :מנהל/ת השיווק .הכתובת
קומה.9 :
למשלוח :רח' המרד  ,27תל-אביב ,בבניין היכל הסיטי,
לפני צאת המשלוח יעשה תאום טלפוני עם רכזת השיווק בטלפון:
.03 – 5143809

7.4.2

 150חוברות מכביתונים ישלחו לחברת שליחויות במרכז הארץ עימה
קשורה מכבי בהסכם הפצה לסניפי מכבי.
פרטי החברה ושמות אנשי קשר ימסרו לזוכה .המשלוח יתבצע עוד
באותו יום בו הסתיימה ההדפסה והכריכה של הכמות הראשונה.

 7.4.3יתרת הכמות תשלח למקום אחד במרכז הארץ עליו תורה מכבי.
* מכבי שומרת לעצמה את הזכות להנחות את הספק לשלוח את חוברות המכביתונים,
כמפורט לעיל ,לפי הצורך ,ליעדים אחרים ,בכמויות שונות ובתנאי שיהיו במרכז הארץ
ולא יאלצו את הספק להגדיל את מספר המשלוחים /ההובלות.
תיאומים ותעודות משלוח :

7.5
7.5.1

כל האספקות המפורטות בפרק זה תבוצענה רק לאחר תיאום טלפוני עם הנציג
שבכל יעד מקבל .שמות הנציגים ומספרי טלפון ימסרו לזוכה.

7.5.2

כל אספקה תלווה בתעודת משלוח ,אשר בה יצוינו:
מהדורת המכביתון:
בשפה העברית – רגיל.
בשפה העברית – חרדי.
בשפה הרוסית.
בשפה הערבית.

7.5.3

תעודת המשלוח תיחתם באחריות הנהג המוביל ,על-ידי מקבל המשלוח ,כפי
שיקבע ע"י מכבי ,בשם מלא וברור ,חתימה ,תאריך ושעת אספקה ,גם אם מקבל
המשלוח אינו עובד מכבי.

* עלות המשלוחים/הובלות ,כמפורט לעיל ,תיכלל במחירי ההצעה.
אי עמידה בלו"ז הנדרש מהספק ,כאמור בפרקים 7 ,6 :לעיל ,תגרור קנסות שיוטלו על הספק
כמפורט בסעיף  6.1.9להסכם ההתקשרות.

.8

הדפסה ואספקה (כללי):
 8.1הדפסה ואספקה מתבצעות על פי דרישת מכבי לפי לוח זמנים מתוכנן מראש.
 8.2המועד המתוכנן לכל הדפסה יימסר לבית-הדפוס עד כחודש
בציון כמויות כוללות מוערכות.

ימים לפני המועד

 8.3בדרך כלל המועד המועדף לביצוע ההדפסה יהיה בסוף חודש או בתחילת חודש
בהתאם לנסיבות בכל מועד ומועד.
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למרות זאת ,מכבי תוכל לבצע את ההדפסה בכל תאריך על פי שיקול דעתה ללא
כל מגבלה.
 8.4הזמנה סופית עם פרוט כמויות סופי ומלא תשלח לספק
המועד לביצוע ההדפסה.
 8.5האספקה תבוצע לפי המפורט בסעיף:

 7בנספח זה.

כשלושה ימים לפני
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נספח ב'

הסכם
שנערך ונחתם בתל  -אביב ביום ______ בחודש ______ 2009
בין
"מכבי שירותי-בריאות"
אגודה עותמנית מס' 227/99
מרחוב המרד  ,27ת"א  -היכל הסיטי
אשר תקרא להלן – "מכבי".

מצד אחד
לבין

____________________
חברה רשומה/עוסק מורשה מס'
מרח'
דואר אלקטרוני:
אשר יקרא להלן – "הזוכה".

מצד שני
פומבי שמספרו  ,117/2009להדפסה ,כריכה ,אריזה ואספקת
הואיל ומכבי פרסמה מכרז
חוברות מכביתון (להלן " -המכרז") ,אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף כנספח
א' להסכם זה; ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
"ההצעה") ,אשר העתק ממנה מצורף כנספח
והואיל והזוכה הגיש הצעה למכרז (להלן -
ב' להסכם זה; ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
והואיל וועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה
במכרז;
והואיל

והזוכה הסכים להעניק את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה
ובכל נספחיו;

לפיכך ,הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :
 .1המבוא והנספחים
המבוא להסכם זה על ההצהרות הכלולות בו ,וכן הנספחים להסכם ,מהווים חלק בלתי
נפרד מההסכם וייקראו ביחד עמו.
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.2

פרשנות
אין בכותרות של סעיפי הה סכם כדי לשמש פירוש לסעיפי הה סכם ו/או כדי להשפיע על
תוכנם.

.3

הגדרות
בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם ,אלא אם הכתוב מחייב פירוש
אחר -
"ההסכם" -הסכם זה ,על נספחיו.
"מדד מחירי נייר כתיבה והדפסה" -

מדד המתפרסם מעת לעת ,ע"י הלשכה

המרכזית לסטטיסטיקה בירחון לסטטיסטיקה של מחירים ,בלוח

 – 19מדד מחירים

סיטוניים של מוצרים וקבוצות מוצרים נבחרים של תפוקת התעשייה ,ליעדים מקומיים
(כולל מע"מ) לפי ענפים מקובצים ,בענף נייר ומוצריו ,קוד מספר .190780
"מדד המחירים לצרכן " – מדד המחירים לצרכן המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.

 .4אנשי קשר
להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור

4.1

מכבי ממנה בזה את
לביצוע הסכם זה.

1.4

הזוכה ממנה בזה את ____________ להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע
הסכם זה.

4.3

נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות ,יהיה זמין לכל
פניה מצד מכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי (והמנהל) ,אם ידרש
לכך ע"י מכבי.

 .5תקופת ההתקשרות
 1.5ההתקשרות הינה לתקופה של שנתיים מיום חתימת ההסכם( .להלן":
ההתקשרות").
 2.5למכבי שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות
שנתיים כל אחת ,בתנאים ז הים תוך שמירה על כל יתר הוראות ותנאי ההסכם
(להלן – "תקופות האופציה").
 3.5על אף האמור בסעיף  5.1לעיל ,מכבי רשאית על פי שיקול דעתה המלא
והבלעדי לבטל את ההרשאה שניתנה לזוכה למתן השרות ולהפסיק את תוקפו
של ההסכם ו /או לבטלו ו/או לצמצם את היקף מתן השרות בכל עת ,בתקופת
ההתקשרות .וזאת על ידי מתן הודעה בכתב לזוכה של לפחות  180יום .אין
האמור בסעיף זה כפוף להוראות סעיף  14להסכם ואין בו כדי לגרוע מהוראות
סעיף  14להסכם.

תקופת
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.6

התחייבויות המציע הזוכה במכרז

 6.1טיב השירות ואיכותו -
1.1.6

הזוכה מתחייב להדפיס את חוברות המכביתון בעצמו.
לצורך ביצוע עבודות הדפסת הכריכה ,כריכה ,אריזה ,אחסון ואספקת
המכביתונים ,יהא המציע רשאי להיעזר בגורמים חיצוניים ,לפי בחירתו ,ועליו
תחול האחריות המלאה כלפי מכבי.

2.1.6

הזוכה מתחייב לספק למכבי את השירות ,בתנאים ,בציוד ,בכוח האדם,
בתקופות ובזמנים הנדרשים  -הכול כמפורט במכרז.

2.1.6

הזוכה מתחייב בזאת להדפיס ,לכרוך ,לארוז ולספק את חוברות המכביתון,
באיכות ,בסוגים ,בכמויות ,במועדים ובשאר התנאים כמפורט בהסכם זה
ובנספחיו ,לרבות במפרט נספח א' למכרז

3.1.6

מבלי לגרוע מכלליות התחייבויותיו דלעיל ,ו/או מכל התחייבות אחרת של
הזוכה ,מתחייב הזוכה בהתחייבויות הבאות:

4.1.6

א.

לקבל ממכבי  C.D.בפורמט מקינטוש ,המכיל קבצים ,המהווים את
התוכן של חוברות המכביתונים.

ב.

להפיק אייריסים והעתקי שמש צבעוניים ,עבור כל עמוד ועמוד
בחוברות המכביתונים ,על סוגיהם השונים ,ללא יוצא מן הכלל ,על
פי בקשתה של מכבי ,ול פי לוח הזמנים המפורט במפרט – נספח א'
למכרז.

ג.

להדפיס את חוברות המכביתון ,באיכות ,בסוגים ובכמויות כאמור
בהסכם ,במכרז ובנספחיו ,ולכרוך את החוברות המודפסות
לחוברות שיופצו כחוברות המכביתון .כל אחת מהחוברות
המודפסות והכרוכות ,תעמוד בדרישות מכבי עפ"י אישורה הסופי.

ד.

לספק את חוברות המכביתון באספקה הראשונה ובאספקות
לכל היעדים
הנוספות ,לפי לוח הזמנים הנדרש על ידי מכבי ו
המפורטים במפרט הדרישות  ,והכול כאמור במפרט נספח א'
למכרז.

הזוכה מתחייב לקבל ממכבי חוברות מכביתון פגומות ,ככל שימצאו ,אשר
יועברו אליו ע"י מכבי לפי שיקול דעתה ,ולהחליפם ללא תשלום ו/או עמלה
נוספים ,בתוך  24שעות ממועד קבלתם .הובלת החוברות הפגומות והחוברות
זוכה ,על חשבונו ובאחריותו.
המחליפות אותן ,תיעשה ע"י ה
ול
באם לא תתקבלנה ע"י מכבי חוברות תקינות עד למועד כאמור לעיל ,והכ
להנחת דעתה של מכבי ,מתחייב ה זוכה להשיב למכבי ,בתוך  7ימים מיום
דרישתה הראשונה של מכבי בכתב ל זוכה ,את התשלום ששולם ל זוכה בגין
החוברות הפגומות.
היה ומכבי תשיב לספק חוברות פגומות כאמור לעיל ,לפני העברת התשלום
בגינם לזוכה ,מתחייב הזוכה לקבל את החוברות חזרה ,מבלי לדרוש כל תשלום
בגינן.
מוסכם כי מכבי תהא רשאית לקזז ערכן של החוברות הפגומות המוחזרות ,בין
אם כבר שילמה בגינן ובין אם לאו ,מכל תשלום לזוכה.
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5.1.6

הזוכה מצהיר בזאת ,כי הוא בעל היכולת ,הכישורים והידע המקצועי הנדרשים
לביצוע השירות בהתאם לדרישות המכרז ,וכן יש בידיו כל ההיתרים שידרשו,
אם ידרשו ,הדרושים והנחוצים למתן השירות.

6.1.6

הזוכה מצהיר בזאת ,כי ברשותו האמצעים הכספיים והטכנולוגיות
המתאימות ,הציוד וכוח האדם הנדרשים לביצוע השירות בהתאם לדרישות
המכרז והסכם זה.

7.1.6

זוכה
האחריות לחוברות המכביתון על כל הקשור והכרוך בהן ,תחול על ה
בלבד ,וזאת עד לאספקתן וקבלת אישור בכתב ע"י נציג מכבי או מי מטעמה.

8.1.6

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ישלם הזוכה פיצוי מוסכם וקבוע מראש כדלקמן:
על כל איחור של יום אחד במועד סיום ההדפסה ,הכריכה ,אריזת כל כמות
המכביתונים המוזמנת ,אספקה :סך של  10,000ש"ח לכל יום איחור.

9.1.6

הזוכה מתחייב לספק את השירות בהתאם להסכם זה ,בשיטות עבודה
בטוחות ,עם צוות עובדים מיומן וציוד תקין.

 .7התמורה
.7.1

7.2

מכבי תשלם לזוכה את התמורה בגין השירות ,בהתאם למחירים הקבועים
בהצעה ,נספח ב' להסכם ,ולפי תנאי התשלום הקבועים להלן.
הזוכה מצהיר בזה ,כי המחירים המפורטים בהצעת הזוכה מהווים תמורה מלאה
וסופית בגין השירותים השונים ,שיסופקו על ידו ,כי הם כוללים בתוכם את כלל
מרכיבי השירות ,ואת כלל הוצאותיו של ה זוכה ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,עלות חומרי ייצור ,שכר עבודה והובלה וכיו"ב וכי לא תהיינה לו כל
דרישות ממכבי לתשלום נוסף בגין שירותים אלה.
–פי

 .7.3התשלום לזוכה יעשה על-פי כמות חוברות המכביתון שיסופקו בפועל ,על
דרישת מכבי ,בהתבסס על תעודות משלוח חתומות כנדרש דהיינו :חותמת
המקבל ,חתימ ת המקבל  ,שם המקבל ותאריך הקבלה ,אך לא יותר מהכמויות
המוזמנות על ידי מכבי .הזוכה לא יהא זכאי ,לקבל ,לא ידרוש ולא יגבה כל
תשלום ו/או עמלה נוספים בגין השירותים אותם הוא מספק עפ"י ההסכם ,מעבר
לתשלום כנקוב בהסכם זה.
 .7.4הזוכה מתחייב להפיק חשבונית אחת מרכזת לכל האספקות אשר בוצעו באותו
רבעון .אל החשבונית יש לצרף העתק מהזמנת מכבי ותעודות המשלוח החתומות
ולצרף דו" ח מרכז המפרט את הכמויות לכל תעודה מכל מהדורת מכביתון
וסה"כ לכל מהדורה (הדו"ח מיותר במידה וקיים הפירוט בחשבונית עצמה).
7.5

המחירים המפורטים בהצעת המציע יהיו צמודים הן למדד המחירים לצרכן
( )30%והן למדד מחירי נייר כתיבה והדפסה ( - )70%מדד המתפרסם מעת לעת,
ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בירחון לסטטיסטיקה של מחירים ,בלוח 19 -
מדד מחירים סיטוניים של מוצרים וקבוצות מוצרים נבחרים של תפוקת
התעשייה ,ליעדים מקומיים (כולל מע"מ) לפי ענפים מקובצים ,בענף נייר ומוצריו,
קוד מס'  .190780כאשר כמדד י בסיס ישמש ו המדדים הידועים ביום הגשת
ההצעות ואשר עומדים על:
מדד המחירים לצרכן ___________ נקודות.
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מדד מחירי נייר כתיבה והדפסה ________ נקודות.
 6חודשים ,מיום חתימת ההסכם ,ייבחן השינוי המשוקלל במדדים (על פי
 7.6אחת ל
 3%יעודכנו המחירים
משקולות ההצמדה כאמור) .היה והשינוי המשוקלל יהיה מעל
במלוא השינוי ,והמדדים על פיהם בוצע העדכון יהיו מדדי הבסיס החדשים .עדכון המחיר
יתבצע בתחילת החודש העוקב לבדיקה.
 10%טרם חלפו 6
 7.7היה והשינוי המשוקלל במדדים מיום ההצמדה האחרון יעלה על
חודשים ,ויש להדפיס את המכביתון ,יעודכנו המחירים כך שההזמנה תבוצע על פיהם.
התשלום לספק בגין התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,בגין כל כמות של חוברות מכביתון
שתסופק לפי דרישת מכבי במהלך כל תקופת ההסכם ,יהא כאמור בהסכם זה .

7.8

מכבי תשלם ל זוכה את התמורה בגין השירות כאמור לעיל ,בתנאים של שוטף +
מיום סיום האספקה והגשת החשבונית ,ולאחר אישורה ע"י מכבי.

 66יום

 .8אחריות



 8.1מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה ,הזוכה לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או
פגיעה ו/או הפסד ,לגוף ו/או לרכוש ,לרבות נזק תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן
הכלל ,שיגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו
עקב ו/או בקשר עם מתן השירותים כמפורט ומוגדר בהסכם זה.
 8.2הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל
נזק ו/או הוצאה ,לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי,
שייגרמו למכבי כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו
ו/או בשמו ,על פי הסכם זה או על פי כל דין.
8.3

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

רשאי ת לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו ,מכל
 8.4מכבי תהא
סכום שיגיע ממנ ה לזוכה בצירוף הצמדה וריבית על פי חוק ,בכל זמן שהוא ,וכן
תהא רשאית לגבותם מהזוכה בכל דרך אחרת.
8.5

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים ,התקנות,
הצווים ,ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי
מתחייב למלא אחר כל דרישות
ההסכם .למעלה מן הצורך יובהר ,כי הזוכה
והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב ,תשנ"ה –  1995ואחר כל הצווים
והתקנות שהותקנו על פיו  ,ובעיקר  ,אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן
ו/או קבלני המשנה של ו
שהזוכה ,כל עובדי ו ו/או שליחיו ו/או משתמשיו
ועובדיהם שיועסקו במתן השירותים  ,לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות
באופן מקרי או זמני  ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל
הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.

 8.6ה

וראות סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה שבו ,אינן באות לגרוע מכל התחייבות של
הזוכה לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות
כלשהי בגין נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה.
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.9

ביטוח
9.1

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,
ממועד תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים  ,לפי המוקדם,
מתחייב הזוכה לערוך ולקיים על חשבונ ו ,בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת
ביטוחים בישראל ,את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" המצורף
כנספח להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן" :ביטוחי הזוכה" ו/או
"הביטוחים") ,וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על-פי ההסכם .ולעניין
אחריות מקצועית ואחריות מוצר  ,למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת
ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות.

הביטוחים הנזכר ים בסעיף זה ,והוא
מתחייב למלא אחר כל תנאי
 9.2הזוכה
מתחייב ,בין היתר ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא כי
פוליסות ביטוחי הזוכה תחודשנה מעת לעת ,לפי הצורך ,ותהיינה בתוקף במשך
כל תקופת ההתקשרות ,לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע
את תוקף הביטוחים ולהמציא לבקשת מכבי אישורים על תשלומי הפרמיה.
יודגש ,כי הזוכה יישא בכל מקרה בסכו מי ההשתתפ ויות העצמי ות הנקובים
בביטוחי הזוכה.
9.3

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי ,מתחייב הזוכה להמציא למכבי ,לא יאוחר מ -
 14יום לפני מועד תחילת הסכם זה  ,אישור בדבר עריכת ביטוחי הזוכה כאמור
לעיל בהתאם לנוסח אישור עריכת ביטוחים ,כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.

9.4

הזוכה ,מתחייב הזוכה
לא יאוחר מ  14 -יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי
להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוח ים ,כאמור בסעיף  12.3לעיל ,בגין
הארכת תוקפו לשנה נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם.

רשאית ,אך לא חייבת ,לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא
 9.5מכבי תהא
על ידי הזוכה כאמור לעיל ,והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או
התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור
להתחייבויותיו על פי הסכם זה.
מצהיר ומתחייב כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים
 9.6הזוכה
כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי ו /או מי מטעמ ה כל חובה ו /או כל אחריות
שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם,
או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הזוכה 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.
לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו לפי סעי ף זה בכללותן או בחלק ן ,תהא מכבי
9.7
זכאית ,אך לא חייב ת ,לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקו מו של הזוכה ועל
חשבונו ו/או לשלם במקומ ו כל סכום שהוא וזאת מבלי לגרוע מזכות ה של מכבי
לכל סעד אחר.
9.8

ביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על
ידי מכבי ,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 לידי מכבי לפחות  60יום מראש.

9.9

ביטוחי הזוכה יכללו סעיף לפיו זכות ה של מכבי ו/או מי מטעמה על פי הביטוחים
הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב אי עמידה בתקנות ו/או בהנחיות
ו/או הוראות ו/או העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או
הגופים המתאימים.
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רשאי ת לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו ,מכל
 9.10מכבי תהא
סכום שיגיע ממנ ה לזוכה בצירוף הצמדה וריבית על פי חוק ,בכל זמן שהוא ,וכן
תהא רשאית לגבותם מהזוכה בכל דרך אחרת.
 9.11מוסכם בזאת ,כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה
בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הזוכה שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו
לפי הסכם זה .על הזוכה לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות
בהתאם .הזוכה מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או
דרישה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או
כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.
 9.12מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מצהיר הזוכה ,כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה 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 הנקובות בפוליסות ,והוא פוטר את מכבי ו/או מי
מטעמה ו/או בשמה מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב לפעול למיצוי זכויותיו
על פי הפוליסות.
 9.13הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 .10רישיונות והיתרים:
הזוכה מתחייב לקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ואו הר ישיונות הדרושים על פי
הדין ,לצורך קיום השירות והפעלתו .הזוכה יגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף וישא בכל
התשלומים הכרוכים בהם ,במשך כל תקופת ההסכם.

 .11מועסקי הזוכה
11.1

הזוכה מתחייב להעסיק במתן השירות צוות עובדים מאומנים ,מיומנים ובעלי
כישורים מתאימים ,שיעניקו שירות אמין ואיכותי.

11.2

הזוכה מצהיר בזה ,כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו
לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי ,במישרין
או בעקיפין ,ויועסקו על ידו ,על חשבונו הוא בלבד ,ועליו תחול האחריות לגבי
תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

 11.3הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל
דין ו/או הסכם החלים עליו.
 11.4הזוכה אחראי כלפי עובדיו ,שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן
השירות ו/או בקשר למתן השירות ,בגין נזק גופני ,מוות או נזק לרכוש שיגרם
להם בעת מתן השירות או בכל פעילות הקשורה למתן השירות.
11.5

כן מצהיר הזוכה כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על-פי
ההסכם ,וכי כל זכות שניתנת על-פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה
ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם ו/או מטעמם ,לפקח ולהתערב בכל צורה
במתן השירות ,אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות ההסכם במלואן ,ולא
תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי מכבי
והם לא יהיו זכאים לכל תשלום ,פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע
ההסכם או הוראה שניתנה על פיו ,או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם ,או סיום
כל התקשרות על פי ההסכם ,מכל סיבה שהיא.
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11.6

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

11.7

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי ,הזוכה מתחייב לפצות ו/או
לשפות את מכבי ,בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה ,אם יקבע על ידי רשות
מוסמכת ,כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.
סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה לו ,הינו סעיף עיקרי בהסכם ,אשר הפרתו מהווה
הפרה יסודית של ההסכם.

.12

שמירת סודיות
 12.1הזוכה מתחייב לשמור בסוד ,ולא להעביר ,למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם,
כל ידיעה בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף,
או במהלך ,או אגב ביצוע ההסכם או מתן השירות ,תוך תקופת ההסכם ,לפני
תחילתה או לאחר סיומה.
 12.2הזוכה מצהיר ,כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף
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סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה לו ,הינו סעיף עיקרי בהסכם ,אשר הפרתו מהווה הפרה
יסודית של ההסכם.

 .13ערבות בנקאית לביצוע ההסכם
13.1

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם ,יפקיד הזוכה בידי
מכבי ,ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן ,בנוסח המצורף
להסכם זה  ,בסכום של  50,000ש"ח ( חמישים אלף שקלים חדשים) ,שתוקפה
 120יום לאחר תום תקופת
החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום
ההתקשרות.

13.2

מבלי לפגוע בכלליות היקף הערבות כאמור לעיל ,הסתיימה תקופת ההתקשרות
או הסתיים מתן השירות מכל סיבה שהיא ,והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי
התחייבויותיו על פי ההסכם – תהא מכבי רשאית לחלט את הערבות הבנקאית
או לדרוש הארכה נוספת של הערבות לתקופה שתיקבע .הסתיימה תקופת
ההתקשרות והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור – תחזיר מכבי לזוכה את כתב
הערבות הבנקאית.

13.3

בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על פי ההסכם ,תהא מכבי רשאית
לממש את הערבות ,כולה או מקצתה ,ולגבות את כספה ,מבלי הצורך להיזקק
לפניה לערכאות ,לבוררות ,למו"מ משפטי כלשהו ,או למתן הוכחה כלשהי.

13.4

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות,
יהא הזוכה חייב לחדש את הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכום שהיה
לפני הגבייה האמורה ,תוך ( 7שבעה) ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי
גבתה את הערבות או כל סכום ממנה.
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13.5

אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על
פי ההסכם.

13.6

האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על-פי כל
דין.

סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה לו ,הינו סעיף עיקרי בהסכם ,אשר הפרתו מהווה הפרה
יסודית של ההסכם.
.14

הפרת הסכם
14.1

מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית ,על-פי כל דין או ההסכם.

14.2

בנוסף לאמור לעיל ,רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד
חיסול
הזוכה או מי מטעמו שיש בהם פירוק ,כינוס נכסים ,הסדר נושים ו/או
עסקים באופן אחר ,והליכים אלו לא בוטלו תוך  30יום.
הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית –

14.3

14.3.1

לבטל את ההסכם לאלתר; או

 14.3.2לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את
ההפרה ו/או ההתחייבות תוך  3ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה.
הזוכה מתחייב בזה למלא אחר הוראות מכבי ,וכמו כן לשלם לה
פיצויים בגין הנזקים ש נגרמו ו/או ש ייגרמו ל מכבי כתוצאה מההפרה
האמורה ו/או אי-הקיום כאמור.
14.4

ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  14.3לעיל ,ישלם הזוכה
למכבי פיצויים מוסכמים בסך  100,000ש"ח ,וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או
שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ,אך מבלי שתידרש
מכבי להוכיח נזקים אלה .אין באמור בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי
לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

 14.3.2לעיל ו/או הפר הזוכה את
 14.5לא תיקן הזוכה את ההפרה ,כאמור בסעיף
ההסכם הפרה שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים
את ההוראה ו/או את ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא
 ,לשביעות רצונה
אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות ,כפי שנדרש על ידי מכבי
ובתוך המועד שנדרש על ידה ,תהיה מכבי זכאית לבטל את ההסכם מחמת
הפרתו או אי-קיומו ,וזאת על-ידי מתן הודעה על כך בכתב ,והזוכה יהא חייב
לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך  100,000ש"ח וזאת בגין הנזקים שנגרמו
ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש
מכבי להוכיח נזקים אלה .אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי
לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.
14.6

הצדדים מצהירים ,כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה
של הנזק אשר עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של
ההסכם ,כמפורט לעיל ,וכי הזוכה יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

14.7

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה ,והביטול ייכנס
לתקפו במועד שתקבע מכבי בהודעה.
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.15

איסור הסבת ההסכם
1.51

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

2.51

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

3.51

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

4.51

מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על-פי הסכם זה
ו/או חלקן ,לכל גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או
מכבי הינה "בעל-עניין" בו כהגדרתו של "בעל-עניין" בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח –
.1968
פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך ,הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף
אחר כלשהו.
סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה לו ,הינו סעיף עיקרי בהסכם ,אשר הפרתו מהווה
הפרה יסודית של ההסכם.

.16

זכות קיזוז
16.1

הצדדים להסכם מסכימים בזה ,כי למכבי ,ולה בלבד  ,תהיה זכות לקזז כל חיוב
כספי שהזוכה עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת ,
מכל סכום שיגיע לזוכה ממכבי.

 16.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,היה ויתגלו בחשבון ,בין אם לפני תשלומו ובין
אם לאחריו ,טעויות ,אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם ,תהא מכבי רשאית לקזז
הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל ,מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה
ממכבי.

.17

ויתור בכתב
17.1

אין שינוי בהסכם ,ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו ,אלא בכתב.

 17.2הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים
לא תשמש תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
– לא ייחשב
 17.3לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על-פי ההסכם
הדבר כויתור על זכויותיו ,לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים
בהמשך.

.18

סמכות שיפוט
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סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או
הקשורים להסכם ו/או למכרז ,תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-
אביב -יפו.

.19

כתובות הצדדים ומתן הודעות
כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.
אלקטרוני למען שבמבוא להסכם,
כל ההודעות על-פי הסכם זה תישלחנה בדואר
ובהישלחן כך תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף  24שעות מעת שליחתן .

 .20הזוכה מודע לכך כי במהלך ההסכם ייתכן וחלק מהמכביתונים ישלחו כקובץ.

ולראיה באו הצדדים על החתום

_______________________ ________________________
הזוכה
מכבי
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נספח להסכם

לכבוד
מכבי שירותי בריאות ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או חברות שלובות
מרח' המרד  ,27תל אביב
(להלן ביחד ולחוד " :מכבי)

הנדון :אישור עריכת ביטוחים

הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין
_______________ (להלן "הזוכה") בעניין אספקת ______________ (להלן" :השירותים")
כמוגדר בהסכם זה על נספחיו וזאת לתקופה המתחילה ביום _________ ומסתיימת ביום
________.
א.

ביטוח חבות מעבידים  -המבטח את חבות הזוכה כלפי עובדיו המועסקים על ידו ו/או מטעמו,
על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם ,1980 -
בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב מתן
השירותים המקצועיים  ,בגבול אחריות שלא יפחת מסך של ( $5,000,000חמישה מיליון דולר
ארה"ב) לנפגע ,למקרה ובסה"כ לכל תקופת הביטוח .הביטוח כאמור אינו כפוף לכל הגבלה
בדבר שעות עבודה ,עבודות בגובה ובעומק ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,פ יתיונות ורעלים
וכן בדבר העסקת נוער .הביטוח כאמור הורחב לשפות את מכבי ו/או הבאים מטעמ ו במידה
וייחשבו למעבידם של עובדי הזוכה או מי מהם ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם.

ב.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הזוכה ,על פי כל דין ,בגין כל פגיעה ו/או
אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו ,לרבות מכבי ו/או מי
מטעמה בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים המקצועיים בגבול אחריות שלא יפחת מסך
של( $2,000,000 -שני מיליון דולר ארה"ב) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח .הביטוח כאמור
אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,בהלה ,התפוצצות ,מכשירי הרמה ,פריקה
וטעינה ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל ובמשקה ,מתקנים סניטריים פגומים ,שביתה והשבתה ,
חבות בגין וכלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,וכן תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי.
הביטוח כאמור הורחב לשפות את מכבי בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הזוכה ,וכל זאת
בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי
המבוטח .לעניין רכוש מכבי ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא תחול כל הגבלה בדבר רכוש
הנמצא בחזקתו ו/או בפיקוחו ו/או בשליטתו ו/או בהשגחתו של הזוכה ו/או רכוש שפועלים
בו.

ג.

ביטוח סחורה בהעברה  -ביטוח "כל הסיכונים" לרכוש בגבול אחריות שלא יפחת מסך של
( $ 20,000עשרים אלף דולר ארה"ב) לכיסוי אובדן או נזק לטובין של מכבי בלבד ,מכל סוג
שהוא ,כולל נזק תוצאתי מכל סיבה ,שבאחריות הספק מרגע קבלתם ע"י הספק ו/או ע"י מי
מטעמו ו/או עבורו ועד מסירתם ביעד הסופי אליו מועבר הרכוש בשטח מדינת ישראל
והשטחים המוחזקים לרבות ,בעת אחסנה או חניית ביניים ,חניית לילה ,טעינה ,פריקה
והובלה בכל אמצעי מכני ובכל כלי רכב .הכיסוי מורחב וכולל כיסוי מפני גניבה ופריצה במלוא
ערך המטען .סכומי הביטוח יהיו במלוא ערכם של המטענים כפי שיוצהר ע"י מכבי.
הביטוח כאמור כולל תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על כל זכות תחלוף כלפי מכבי ו/או כל
הבאים מטעמה ובלבד שהאמור בדבר הויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם
לנזק מתוך כוונת זדון.
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ד.

ה.
ו.
ז.
ח.

הכיסוי על פי פוליסה זו יורחב לכלול כנון אוטומטי של גבול האחריות לאחר נזק.
הפוליסה אינה כוללת כל הגבלה ביחס למצבו המכאני של כלי הרכב המוביל ,ביחס למשקל
המטען ,כישורי עובדי הספק ,מצבם הנפשי או הבריאותי ו/או כל מגבלה אחרת המתייחסת
לאובדן ו/או נזק שנגרמו בכוונה תחילה על ידי עובדי הספק ו/או מי שמועסק על ידו לרבות
הנהג עצמו ו/או כתוצאה של שיתוף פעולה עם מי מהם.
מכבי נקבעה כמוטב יחיד בלעדי ובלתי חוזר לצורך קבלת תגמולי הביטוח לפי פוליסה זו אלא
אם כן תורה מכבי בכתב לשלם לגוף אחר.

ביטוח רכוש
ביטוח מסוג "אש מורחב" לביטוח ציוד ו/או מתקנים ו/או כל רכוש אחר בבעלות הזוכה ו/או
באחריותו ו/או שהובאו על ידי הזוכה ו/או עבורו ו/או לשימושו לאתר במסגרת ו/או לצורך
מתן השירותים ,במלוא שוויים כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות אש,
עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה ,סערה ,סופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות צינורות,
פגיעה תאונתית ,פגיעה על ידי כלי רכב ,פגיעה על ידי כלי טיס ,שביתות ,פרעות ,נזקים בזדון,
פריצה ושוד .הביטוח כולל תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי מכבי ו/או
מי מטעמו ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
הזוכה לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח
המפורטות לעיל.
בביטוחים המפורטים לעיל במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי וכי
אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי.
אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או יצומצמו מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת
הביטוח מבלי שניתנה לכם הודעה על כך בדואר רשום  60יום מראש.
מוסכם בזאת במפורש ,כי נוסחי פוליסות הזוכה לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט 2009
או כל נוסח שיחליף אותו ,בכפוף לשינויים הנקובים לעיל..

ב כפוף לתנאיהן ולסייגיהן של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור
לעיל.

בכבוד רב
___________חברה לביטוח בע"מ
על ידי ____________________
(שם החותם ותפקידו )

נספח להסכם
ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד
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נוסח כללי של ערבות בנקאית אוטונומי ת

לכבוד
מכבי שירותי בריאות אגודה עות'מאנית מס' 227/99
רח' המרד  27תל אביב

א.נ.
הנדון :ערבות מס'  ,117/2009להדפסה ,כריכה ,אריזה ואספקת חוברות מכביתון

הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ( ₪ 50,000להלן "סכום הערבות") כשהוא צמוד
למדד כמפורט להלן ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________
(להלן – "החייב") בקשר עם הסכם לאספקת ציוד משרדי.
לצרכי ערבות זו – המונח "מדד" משמעו:
מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כלכלי  ,כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי
שיבוא במקומו ,בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.
אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו (להלן – "המדד החדש") כי
המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______
היינו ____ נקודות (להלן – " המדד היסודי") אזי ,יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור
זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן – "סכום הערבות המוגדל").
למניעת ספק ,אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו  ,לא יחול כל שינוי
בסכום הערבות.
אנו נשלם לכם מפעם לפעם ,בכל מקרה תוך  7ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב,
כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה
תשלום מהחייב ,ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה
על סכום הערבות המוגדל.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _________ ועד בכלל .
דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
בכבוד רב,
שם הבנק__________:
שם הסניף__________:

טופס הצעה

נספח ג'
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לכבוד
מכבי שירותי בריאות
הנדון :הצעה להתקשרות לשם הדפסה ,כריכה ,אריזה ואספקת חוברות מכביתון
סימוכין :מכרז פומבי מספר  ,117/2009של מכבי שירותי בריאות
.1

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 ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה
והתחייבות זו.
1.1
2.1

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז.
חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים
שבהצעתנו בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז ,והכול אם נהיה הזוכים במכרז,
לרבות חתימה על ההסכם המצורף כלשונו.

 1.3ידוע לנו כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש ,כולה או חלקה ,מכל
סיבה שהיא.
 1.4הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או
עקיף במהלך הכנת ההצעה ולאחריה ,לרבות במהלך תקופת ההתקשרות ,אם
תהא ,בינינו לבין מכבי.
 1.5אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב ההצהרה
והתחייבות זה בתוקפן ,לא לבטלן ,לא לשנותן ,לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני
שיעברו  90ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה ,ואם נהיה
הזוכים במכרז – במשך כל תקופת ההתקשרות לפי ההסכם.
 1.6הננו מבינים ומוסכם עלינו כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף
למתמודדים אחרים במכרז.
3.1

המחירים בהצעה נקובים ב ,₪ -לא כולל מע"מ.
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.2

להלן הצעתנו( :חובה למלא את כל האופציות).
מכביתון רגיל-מצב הבסיס:
דפי פנים :כרומו מט/מבריק  80גרם ,רמת לובן 64 , 95 :עמודים ,גודל .A4
כריכה :כרומו מבריק  /מט 4 ,עמודים 170 ,גרם ,גודל  ,A4לכה מים לשני עמודים חיצוניים,
הידוק בסיכות מחברת.

מהדורת המכביתון :שפה העברית
מחירים אינם כוללים מע"מK=1000 ,
המחירים כוללים את כל המפורט במסמכי המכרז
מחיר לאלף להזמנת כמות:
מעל K600
500K-600K

מרכיב לתמחיר
כריכה
מצב הבסיס
שינויים:
הפחתה עבור כריכה בנייר  130גרם
תוספת עבור כריכה בנייר  220גרם

עמודי פנים
מצב הבסיס
שינויים:
תוספת לכל  4עמודים
תוספת לכל  8עמודים
תוספת לכל  16עמודים
תוספת לכל  32עמודים
הפחתה לכל  4עמודים
הפחתה לכל  8עמודים
הפחתה לכל  16עמודים
הפחתה לכל  32עמודים
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מכביתון חרדי-מצב הבסיס:
דפי פנים :כרומו מט/מבריק  80גרם ,רמת לובן 36 , 95 :עמודים ,גודל .A4
כריכה :כרומו מבריק  /מט 4 ,עמודים 170 ,גרם ,גודל  ,A4לכה מים לשני עמודים חיצוניים,
הידוק בסיכות מחברת.

מהדורת המכביתון :חרדי
מחירים אינם כוללים מע"מK=1000 ,
המחירים כוללים את כל המפורט במסמכי המכרז
מחיר לאלף להזמנת כמות:
מעל 50K
40K-50K

מרכיב לתמחיר
כריכה
מצב הבסיס
שינויים:
הפחתה עבור כריכה בנייר  130גרם
תוספת עבור כריכה בנייר  220גרם
עמודי פנים
מצב הבסיס
שינויים:
תוספת לכל  4עמודים
תוספת לכל  8עמודים
תוספת לכל  16עמודים
תוספת לכל  32עמודים
הפחתה לכל  4עמודים
הפחתה לכל  8עמודים
הפחתה לכל  16עמודים
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מכביתון רוסית-מצב הבסיס:
דפי פנים :כרומו מט/מבריק  80גרם  ,רמת לובן 36 , 95 :עמודים ,גודל .A4
כריכה :כרומו מבריק  /מט 4 ,עמודים 170 ,גרם ,גודל  ,A4לכה מים לשני עמודים חיצוניים,
הידוק בסיכות מחברת.

מהדורת המכביתון :שפה רוסית
מחירים אינם כוללים מע"מK=1000 ,
המחירים כוללים את כל המפורט במסמכי המכרז
מחיר לאלף להזמנת כמות:
מעל 50K
40K-50K

מרכיב לתמחיר
כריכה
מצב הבסיס
שינויים:
הפחתה עבור כריכה בנייר  130גרם
תוספת עבור כריכה בנייר  220גרם
עמודי פנים
מצב הבסיס
שינויים:
תוספת לכל  4עמודים
תוספת לכל  8עמודים
תוספת לכל  16עמודים
תוספת לכל  32עמודים
הפחתה לכל  4עמודים
הפחתה לכל  8עמודים
הפחתה לכל  16עמודים
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מכביתון ערבית-מצב הבסיס:
דפי פנים :כרומו מט/מבריק  80גרם  ,רמת לובן 36 , 95 :עמודים ,גודל .A4
כריכה :כרומו מבריק  /מט 4 ,עמודים 170 ,גרם ,גודל  ,A4לכה מים לשני עמודים חיצוניים,
הידוק בסיכות מחברת.

מהדורת המכביתון :שפה ערבית
מחירים אינם כוללים מע"מK=1000 ,
המחירים כוללים את כל המפורט במסמכי המכרז
מחיר לאלף להזמנת כמות:
מעל 15K
10K-15K

מרכיב לתמחיר
כריכה
מצב הבסיס
שינויים:
הפחתה עבור כריכה בנייר  130גרם
תוספת עבור כריכה בנייר  220גרם
עמודי פנים
מצב הבסיס
שינויים:
תוספת לכל  4עמודים
תוספת לכל  8עמודים
תוספת לכל  16עמודים
תוספת לכל  32עמודים
הפחתה לכל  4עמודים
הפחתה לכל  8עמודים
הפחתה לכל  16עמודים
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 כל המחירים ישוקללו בחישוב ההצעה .למחירים יוספו/יופחתו עלויות ע"פ
סעיפי התוספות הכלליות.
תוספות כלליות(:לכל המהדורות)
עלות נייר פנים ל 1000-חוברות (תוספת/הוזלה ביחס למצב הבסיס)
נייר עיתון
מולבן
מהדורה

נייר עץ -כרומו
משקל

משקל
45
גרם

נייר נטול עץ

48.8
גרם

 70גרם

100
גרם

90
גרם

משקל
115
גרם

135
גרם

70
גרם

80
גרם

100
גרם

90
גרם

עברית
חרדי/רוסית
ערבית

שינוי לובן בסיס ל  1000חוברות בנייר עץ כרומו -הוזלה ביחס לבסיס:



לובן _____________ 90
לובן ___________ 80-84

עלות תוספות כריכה ל 1000-חוברות (תוספת/הוזלה ביחס למצב הבסיס)
הבלטה
מהדורה

1
עמוד

2
עמודים

פוייל
1
עמוד

2
עמודים

לכה סלקטיבית
(כ 10% -כיסוי)
1
עמוד

2
עמודים

שטנץ
1
עמוד

2
עמודים

סיכות כריכה
אומגה חמה

כנף נוספת
130
גרם

עברית
חרדי/
רוסית
ערבית

חתימה:

_________________

השם המלא:

__________________

חותמת:

_________________

כתובת:

__________________

טלפון:

__________________

מס' תאגיד:

__________________

פקס:

__________________

תפקיד__________________ :

דואר אלקטרוני:

170
גרם

220
גרם
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מסמכים שיש לצרף להצעה:
נא וודא וסמן ב X -שהמסמכים הרשומים מטה ,צורפו להצעתך.
[ ] אישור תאגיד
[ ] תצהיר עו"ד – נספח ו' למסמכי המכרז.
[ ] אישור רו"ח על היקף פעילות כספית.
[ ] אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס) ,תשל"ו - 1976
[ ] ערבות בנקאית – נספח ה' למסמכי המכרז.
[ ] אישור עו"ד /רו"ח בדבר מורשי החתימה בחברה.
[ ]

קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי.

[ ] טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום.
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נספח ד'
טופס פרטי המציע
 המציע נדרש למלא את כל הפרטים להלן,
 המציע רשאי לצרף כל חומר משלים.
.1

פרטי המציע

שם:
מעמד משפטי (יחיד/צורת ההתאגדות):

מס' עוסק מורשה:
פועל/ת משנת:

כתובת משרדי ההנהלה:

טלפונים___________ _________:פקס ______________:דואר
אלקטרוני__________:
הרכב הבעלות בתאגיד:
.1
.2
.3
.4

 .2תאור כללי של המציע

 .3אמצעי הדפוס

תאור המיכון

.4

יכולת המציע לפעול בעת תקלה במכונה או מכשיר

כמות
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 .5כוח  -אדם

התפקיד

מספר העובדים בתפקיד

 .6ניסיון קודם ,לקוחות וממליצים (לפחות  5לקוחות)
מספר שנות ניסיון אישי בתחום הדפוס:

מספר כולל של לקוחות פעילים בשנתיים האחרונות ,בעלות שלא תפחת מ -500,000
ש"ח לכל לקוח לשנה:
שמות הלקוחות:
לקוחות נוספים:
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להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו  /להם אנו מספקים בשנתיים
האחרונות באופן סדיר שירותי דפוס ,כולל אנשי קשר:

 .1שם הלקוח:
שם איש הקשר :
תאור השרות שניתן:

תפקידו :

טלפון:

התקופה בה ניתן השירות:

 .2שם הלקוח:
שם איש הקשר :
תאור השרות שניתן:

תפקידו :

טלפון:

התקופה בה ניתן השירות:

 .3שם הלקוח:
שם איש הקשר :
תאור השרות שניתן:

תפקידו :

טלפון:

התקופה בה ניתן השירות:

 .4שם הלקוח:
שם איש הקשר :
תאור השרות שניתן:

התקופה בה ניתן השירות:

תפקידו :

טלפון:
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 .5שם הלקוח:
שם איש הקשר :
תאור השרות שניתן:

תפקידו :

טלפון:

התקופה בה ניתן השירות:

הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים ,וכי כל העובדים ,הציוד וכיו"ב המפורטים לעיל
עומדים לרשותנו לשם ביצוע הנדרש במכרז.

תאריך_____________ :

חתימת המציע____________:
חותמת_______________ :
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נספח ד'1-

טופס פרטי קבלן המשנה



.1

המציע נדרש למלא את כל הפרטים להלן ,לחתום בסוף הטופס ולהחתים גם את קבלן
המשנה לאישור נכונות הפרטים.
* ימולא בנפרד עבור כל קבלן משנה.
המציע יצרף כל מסמך או אישור הנדרשים עפ"י תנאי המכרז וכן הינו רשאי לצרף כל
חומר משלים אחר אודות קבלן המשנה.
פרטי קבלן המשנה

שם:
מעמד משפטי (יחיד/צורת ההתאגדות):

מס' עוסק מורשה:
פועל/ת משנת:

כתובת משרדי ההנהלה:

טלפונים___________ _________:פקס ______________:דואר
אלקטרוני__________:
הרכב הבעלות בתאגיד:
.1
.2
.3
.4

 .2תאור כללי של קבלן המשנה

 .3אמצעי הדפוס

תאור המיכון

כמות
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.4

יכולת קבלן המשנה לפעול בעת תקלה במכונה או מכשיר

 .5כוח  -אדם

התפקיד

מספר העובדים בתפקיד

 .6ניסיון קודם ,לקוחות וממליצים (לפחות  5לקוחות)
מספר שנות ניסיון אישי בתחום הדפוס:

מספר כולל של לקוחות פעילים בשנתיים האחרונות ,בעלות שלא תפחת מ -500,000
ש"ח לכל לקוח לשנה:
שמות הלקוחות:
לקוחות נוספים:
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להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו  /להם אנו מספקים בשנתיים
האחרונות באופן סדיר שירותי דפוס ,כולל אנשי קשר:

 .1שם הלקוח:
שם איש הקשר :
תאור השרות שניתן:

תפקידו :

טלפון:

התקופה בה ניתן השירות:

 .2שם הלקוח:
שם איש הקשר :
תאור השרות שניתן:

תפקידו :

טלפון:

התקופה בה ניתן השירות:

 .3שם הלקוח:
שם איש הקשר :
תאור השרות שניתן:

תפקידו :

טלפון:

התקופה בה ניתן השירות:

 .4שם הלקוח:
שם איש הקשר :
תאור השרות שניתן:

התקופה בה ניתן השירות:

תפקידו :

טלפון:
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 .5שם הלקוח:
שם איש הקשר :
תאור השרות שניתן:

תפקידו :

טלפון:

התקופה בה ניתן השירות:

הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים ,וכי כל העובדים ,הציוד וכיו"ב המפורטים לעיל
עומדים לרשותנו לשם ביצוע הנדרש במכרז.

שם נציג המציע ממלא הטופס _______________ :חותמת __________ :
חתימת נציג המציע ממלא הטופס.__________________:
שם נציג קבלן המשנה – מאשר נכונות הפרטים __________ :חותמת _________ :
חתימת נציג קבלן המשנה– מאשר נכונות הפרטים.____________________:

תאריך:

.
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נספח ה'

כתב ערבות
לכבוד
מכבי שירותי בריאות
רח' המרד 27
תל אביב – 68125
תאריך________:

הנדון :ערבות מס'
לבקשת __________________________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק
כל סכום עד לסך  50,000ש"ח (במילים :חמישים אלף שקלים חדשים ) ,בקשר עם מכרז פומבי
להדפסה ,כריכה ,אריזה ואספקת חוברות המכביתון.
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 ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך  28.3.2010ועד בכלל.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
__________ _______ __________
מספר סניף שם הבנק כתובת הבנק

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

_________ ______ ___________
תאריך שם מלא חתימה וחותמת
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נספח ו'

ת צ ה י ר
אני הח"מ _____________________ ת.ז ___________ ______ .לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב
כדלקמן:
תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ___________________ (להלן" :החברה")
למכרז מכרז פומבי מס'  ,117/2009להדפסה ,כריכה ,אריזה ואספקת חוברות מכביתון
 .1הנני משמש בתפקיד _________________ בחברה ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה.
 .2בית דפוס ,מסוגל להדפיס בעצמו ,ולא באמצעות קבלן משנה אחר ,את מהדורות
המכביתון השונות ,בהיקף הנדרש במסמכי המכרז .למען הסר ספק ,נוכל להיעזר בקבלן
משני ל :הדפסת הכריכה ,כריכה ,אריזה ,אחסון ,אספקה ,ובלבד שלקבלן המשני כל
היכולות הנדרשות ובנוסף ניסיון רלבנטי מוכח בשנתיים שקדמו למכרז.
 .3בית הדפוס הינו בעל ניסיון מוכח בשנתיים שקדמו למכרז במתן השירותים נשוא המכרז
או שירותים דומים להם.
 .4בית הדפוס (על קבלן המשנה ,במידה ונעזר בקבלן משנה להדפסת הכריכה) בעל מכשור
המאפשר העברת מידע מהמחשב ישירות ללוחות ההדפסה ללא אמצעי מתווך (פילמים).
 .5מצהיר כי זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.

______________________
חתימה

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע בפני עורך דין _____________ ____ במשרדי ברחוב
_____________________ ,מר _______________ שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מספר
______________ ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.
______________________
חתימה וחותמת

