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  -מכבי שירותי בריאות- 

 

 121     /2009' מכרז פומבי מס

   לאספקת שירותי דיוור דואר כמותי בכל הארץ עיטוף מכביתון והפקות דפוס

 

: ב ומהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז"הנספחים המתוארים להלן מצ

    

 מנהלה

 .מפרט  -' אנספח 

 .הסכם ההתקשרות -  ' בנספח 

 .  טופס הצעה- ' גנספח 

 .טופס פרטי המציע-                     ' נספח ד

 .                  טופס פרטי קבלן המשנה1- ' נספח ד

 .נוסח כתב ערבות בנקאית-   'הנספח 

 .תצהיר-   ' נספח ו
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 מנהלה

 כללי .1

 לספק למכבי המסוגלספק אחד  עם להתקשרמעונינת  ("מכבי" - להלן)כבי שירותי בריאות מ .1.1

או /עיטוף חוברות מכביתון והפקות דפוס בעצמו ו, שירותי דיוור דואר כמותי לכל מקום בכל הארץ
 .באמצעות קבלני משנה

 .גם אם הוא אינו מפיקם, הספק עימו תתקשר מכבי ידוור את כלל דברי הדואר של מכבי .2.1

 .או כל הצעה שהיא, מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר .3.1

מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם  .4.1
הגופים הנוספים יכולים להתקשר עם הספק גם לחלק , למען הסר ספק. אם ירצו בכך, בהסכם

 .מהשרותים באותם התנאים של מכבי

 שתחילתה ביום חתימת שנתייםתהא לתקופה של , ההתקשרות עם הזוכה לגבי מתן השירותים  .5.1
למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי  תקופות נוספות בנות . ההסכם

 . בתנאים זהים, שנתיים כל אחת
 

 .מ"מו יתקייםלא .  הינה הצעה סופיתההצעה .6.1

 

 הגדרות .2

 .                     המציע שזכה במכרז " -זוכים/ זוכה             "
 

והכל לפי שיקול  , אם ירצו, והגופים הנילווים " מכבי שירותי בריאות  "" -                               מכבי              "
 .                          דעתם הבלעדי

 
 .סניף מכבי ובו יעד אחד או יותר/ מבנה " -                               מתקן              "

 
  . למכרז'בנספח כ         מפרט מכבי המצורף   -  "המפרט"               

 

 הדואר רשות ככמותיים בתקנות שנקבעו דואר דברי סוגי -                   דואר כמו             "

 
                        מדוור בעל היתר חוקי למתן שירותי דיוור דואר כמותי המבצע את הדיוור " -קבלן משנה            "

                                                              בעצמו או בית דפוס או כל גורם אחר הקשור בהסכם עם הזוכה לצורך  
 .                                                              מתן השירות  כנדרש במכרז זה על נספחיו

 

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

או /ומ "או מכבי אחזקות בע/ומ "יתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בעש

פואיים ראו אסותא מרכזים /ו, מ" בע ערדרקיסנאו /ומ " בעבית בלב
  .מ"או מכבי קאר בע/מ ו"או מכבידנט בע/ ומ"בע
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 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז 1.3

 בתמורה לתשלום ,10.12.09 ועד ליום 24.11.09החל מיום , המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש

, 27המרד ' ברח, "מכבי שירותי בריאות"את מסמכי המכרז במשרדי , (שלא יוחזר ₪ )2,000 של
 , די מכבייאו כל מי שימונה במקומה לצורך זה על , חטמשרה ' אצל הגב, 14קומה , אביב-תל

  . 10:00-15:00בין השעות ' ה-'בימים א

בירורים ופניות   2.3

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

: באמצעות דואר אלקטרוני, בכתב בלבדוזאת  10.12.09הפניות תעשנה עד ליום  2.2.3
mahat_s@mac.org.il           (על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון 

(           5143643 -03)                                                   . 

 . תענינה לא 3.2.2פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  3.2.3

 תשלחנה התשובות ה שאליכתובת הדואר האלקטרוניעל הפונים לציין במכתב הפנייה את  4.2.3
. וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון, ממכבי

 עד ,דואר אלקטרוניבאמצעות , ידי מכבי-תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על 5.2.3
 .17.12.09ליום 

   

אופן ומועד הגשת ההצעות  3.3

 באמצעות  ולא)ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד  את 1.3.3
לאספקת ,   121 /2009מכרז פומבי מספר "  עליה ירשם אך ורק, במעטפה סגורה  (!הדואר

  ".שירותי דיוור דואר כמותי בכל הארץ עיטוף מכביתון והפקות דפוס

לאחר  , 'גכנספח ב "ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ 2.3.3

וביחד ,  מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהםכלוהיא תוגש ביחד עם  חתימתה
י הנדרש "וכמפורט עפ, להלן  5 בפרק כמפורט,  המסמכים שיש לצרף להצעהכלעם 

 .וזאת בעותק אחד, במכרז

  .(מ"לא כולל מע)ח "הצעת המחיר תינקב בש 3.3.3

 תמקוריבכריכתם המובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז , מען הסר ספקל 4.3.3

 וכי ההצעה תכלול את כל , ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, נרכשו ממכביש

וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת , מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש

 .החתימות כנדרש

או מי שימונה כממלא מקומה ,  ועדת המכרזיםרכזת, שרה מחט' ההצעות תוגשנה לידי הגב 5.3.3

 .14קומה , תל אביב, 27המרד ' ברח, במכבי

 ההצעותלהגשת המועד האחרון . 10:00-15:00בין השעות ', ה-'ההצעות תוגשנה בימים א 6.3.3

לא , הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור. 12:00בשעה , 28.12.09 -ה', ב, הוא יום

 !תתקבלנה

תוחתם , כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, המציעים שיגישו הצעות יוודאו 7.3.3

וייכתבו עליה תאריך , או ממלא מקומה כאמור, י מזכירת ועדת המכרזים"המעטפה ע

 .ושעת קבלה

mailto:mahat_s@mac.org.il
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  הצעות לתקופה השל  לדחות את מועד ההגשה, לפי שיקול דעתה, ועדת המכרזים רשאית 8.3.3

 .ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם, נוספת

הזכויות המשפטיות בו וכל דבר , התקשרותהל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע 9.3.3

חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר , לדעת המציע, אחר שיש לו

, על חשבונו, האמור בעצמו המציע יברר את כל. עם מכבי בהסכם במידה שהצעתו תזכה

. עקב כך, או מי מטעמה/והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו

 

  תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .4

 : יענה על כל הדרישות שלהלן אשרמציערשאי להגיש הצעות       .1.4

 .מנהל ספרים כדין 1.1.4

י /ני משנה בעל/או מציע באמצעות קבלן, בעל היתר כחוק למתן שירותי דיוור דואר כמותי 2.1.4

המסוגלים לספק למכבי שירותי דיוור דואר , היתר כחוק למתן שירותי דיוור דואר כמותי
 .כמותי לכל מקום בכל הארץ

 .  מיליון דברי דואר4לפחות ,  בעצמו או באמצעות קבלני משנה2008דיוור במהלך  3.1.4

  מיליון דפי מידע      4לפחות ,  בעצמו או באמצעות קבלני משנה2008הפיק במהלך  4.1.4

 .              הכוללים נתונים משתנים

בשנתיים האחרונות  (כל אחד לחוד ולא ביחד)הכנסות המציע והכנסות קבלני המשנה  5.1.4

חות הכספיים "וכפי שהם משתקפים  בדו, לפי כללי חשבונאות מקובלים( 2008 - 2007)
 .2008ח בשנת " מלש4- ולא פחות מ, בממוצע ₪מיליון   5 הן לא פחות מ , השנתיים שלו

בישראל של  נסיון מוכח י/ בעלם/הינו (כל אחד לחוד ולא ביחד)ני המשנה /המציע וקבלן 6.1.4
בהפקת מוצרי דפוס הכוללים נתונים ,  בדיוור דואר כמותי בפריסה ארצית,פחותשנתיים ל

 . כל השירותים הכרוכים בכךמשתנים ובמתן 

 בעניין הם חובותיאת םמימקיי (כל אחד לחוד ולא ביחד)ני המשנה /או קבלן/ו המציע 7.1.4

צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על , לפי דיני העבודה, שמירת זכויות עובדים
 .השירותים אספקת לצורך כמעסיקמי מהם כ

 לא הםב השליטה מבעלי מי או (כל אחד לחוד ולא ביחד)ני המשנה /או קבלן/ והמציע 8.1.4
 דיני הפרת במכרז בשל ההצעות הגשתל האחרון למועד שקדמו השנים בשלוש והורשע

 . העבודה

 בהם לא השליטה מבעלי מי או  (כל אחד לחוד ולא ביחד)ני המשנה /או קבלן/המציע ו 9.1.4

 -1985 ו" התשמ,המינהליות העבירות לחוק 5 סעיף לפי שמונה מפקח עבודה ידי על נקנסו

דיני  הפרת בשל קנסות משני ביותר במכרז להגשת ההצעות האחרון למועד שקדמה בשנה 

 א"התשמ (רישוי)הבנקאות בחוק כמשמעותו" - שליטה בעל" , לענייןתנאי זה ;העבודה

1981-. 

 . המציא  ערבות בנקאית אוטונומית 01.1.4

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

באחד  יעמוד  שלאמציע . עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה 2.4
 .  הצעתו תפסל–התנאיםמ
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   מסמכים שיש לצרף להצעה .5

 למסמכי 'נספח ג- על המציע לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים בטופס ההצעה  1.5
 . המכרז

אשר לא המציא עם הצעתו , לאפשר למציע, אך לא חייבת, ועדת המכרזים תהא רשאית 2.5
להשלים את המצאת , י מכרז זה"רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ, היתר, אישור, מסמך

רשיון או , היתר, אישור, ובלבד שכל מסמך, ל למכבי תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידה"הנ
יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה , כאמור, כל נייר אחר

 .     להגשת ההצעות

 

  הגשהערבות .6

חמישים אלף )₪  50,000 הצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל שלל 1.6

למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה  ' הכנספחפי הנוסח המצורף -על, (שקלים חדשים
. ועד הדרישה ימים ממ10אשר תשולם בתוך , ("הערבות": להלן)ממנו באופן מהותי 

 .הוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם המציע הערבות תציין במפורש כי

צדדי את הערבות לתקופה נוספת של -תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד, נוסףב 2.6

ותהיה ,  לעיל5רק פפי -וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על, יום (ששים) 60עד 
 .בתוקף לתקופה נוספת זו

ערבות  חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים ועדת, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 3.6
וזאת מבלי לפגוע ביתר ,  כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש,חלקה או כולה מציע של מכרז

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

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

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

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

 ;במכרז

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

 .במכר הזוכה עם הציבורי הגוף ההתקשרות של ליצירת מוקדם

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

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .7

יום מהמועד האחרון להגשת  (תשעים) 90המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  1.7

מכבי לבקש  רשאית, אם הליך בחירת המציע לא יסתיים, לאחר תום תקופה זו. ההצעות
, כ"ובסה)  יום  (ששים) 60 של עד נוספתמהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופה 

רשאי   ובמקרה זה יהיה כל מציע, (מאה וחמישים יום) 150: ביחד עם התקופה הראשונה
בקשה . הצעתו להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול

 באמצעות  המציעים או  כאמור תשלח על ידי מכבי בכתב למספר הפקסימיליה של 
. הדואר

תשלח למכבי על ידי , הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות 2.7
(, 03- 7952501 :פקסימיליה)ת ועדת המכרזים רכז, שרה מחט' לידי הגב, המציע בכתב

.  מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה ימי עבודה2זאת בתוך ו

.  על ידי המציעכהצעה שבוטלהתראה הצעתו , העדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמורב 3.7
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 6.3 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף 6.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  4.7

. לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי, לעיל

 

 

 בחירת המציע במכרז ומסגרת ההתקשרות .8

פי -הכל על, או כל הצעה שהיא, כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותרמ 1.8
 .שיקול דעתה הבלעדי

 אמות המידה לבחירת ההצעה המציע במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים 2.8

ובאופן שתבחר , והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, מפורטים להלןה

 :ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות

ציון האיכות . 20%ציון לאיכות , 80%ציון למחיר : ציוני האיכות והמחיר ישוקללו כדלקמן 3.8
 . יתחלק באופן שווה בין הפקת מוצרי הדיוור והעיטוף לבין ביצוע הדיוור

של מכבי  (להלן' נספח א- כמפורט במפרט )תשוקלל סך העלות של דיוור כלל הדרישות  –מחיר 

הכל על , הפקת דברי הדפוס המפורטים במסמכי המכרז  ועיטוף המכביתון, באמצעות הספק המציע

 . פי אומדן הכמויות המפורט במפרט

ויצהיר על , הספק יציע מחירי דיוור על פי משקל וגורם מדוור- מחירי הדיוור יחושבו באופן הבא

יעשה חישוב של סך העלות . (בנוסף לדואר ישראל)אחוז כיסוי ארצי מינימלי של הגורם המדוור 

 15%לצורך החישוב ישוקלל . מחירים ואחוזי כיסוי של הגורם המדוור, משקלים, בהתאם לכמויות 

 . (מ"לא כולל מע)ח "הצעת המחיר תינקב בש.  .מהדיוור על פי הצעת המחיר למרכזי חלוקה

בגין פעולות המבוצעות באמצעות . בדיקת איכות המציעים תכלול את המרכיבים הבאים -  איכות 

 .ציון האיכות יינתן גם על פי בחינתם, קבלני משנה

 המוקצים 10% האחוזים המפורטים מבטאים את החלוקה של הפקת מוצרי דיוור ישיר ועיטוף.  1 

 לחלק זה

 27% : יכולות טכנולוגיות

 .                                 רמת חדשנות וגיוון הציוד העומד לרשות הספק 

 .                                 מערך ציוד לגיבוי העומד לרשות הספק 

  .(מוצרי דיוור)            מגוון המוצרים שהספק יכול להפיק 

 .      מערכת וטכנולוגיית העיטוף העומדת לרשות הספק

 15%         : בקרת איכות   

  .                                 תהליכי אבטחת איכות  שהספק מבצע בתהליך הפקת המוצרים

 . (יהווה יתרון) iso9001עמידה בתקן             

 19%: יכולות לוגיסטיות ומחשוב 

 .                                 איכות המחסנים העומדים לרשות הספק 

  . ניהול מלאי ממוחשב            

 .וקדם דפוס עצמאי   גרפיקה'                                  קיום מח

 29%: שביעות רצון לקוחות כולל מכבי
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 עמידה בלוחות זמנים
 איכות המוצרים

 גמישות ומענה לצרכים מיוחדים
 שירותיות

 10%- התרשמות כללית מהספק 

 

 

  המוקצים לחלק זה10% האחוזים המפורטים מבטאים את החלוקה של  ביצוע הדיוור . 2 

 

             בקרת ואבטחת איכות שהספק מבצע בתהליך הדיוור:14%בקרת איכות  

 iso9001 עמידה בתקן                                    

 23%:  יכולות לוגיסטיות

  רמת חדשנות הציוד העומד לרשות הספק למיון הדואר                                                        

   רמת הגיבוי של הציוד העומדת לרשות הספק

 , מיון דואר, מרכז חלוקה).   איכות המחסנים העומדים לרשות הספק 

  (  ניקיון וסדר

 כמות וגיל  הרכבים העומדים לרשות הספק      

    כמות כח האדם העוסקת בחלוקת דברי דואר

 .   מידת הניסיון וההיקף בדיוור שלא באמצעות חברת דואר ישראל 

   

  יכולת הפקת דוחות 18%:יכולות מחשוב 

  (באמצעות ברקוד  )יכולות איסוף נתוני דואר חוזר לצורך טיוב קבצי כתובות   

   יכולת ביצוע טיוב כתובות

   רמת התמיכה של הספק במערכת המחשוב שלו

 

 25%:שביעות רצון לקוחות 

  עמידה בלוחות זמנים 

   אמינות

   קבלת דוחות

 אי הגעת דברי דואר לנמענים/   טעויות 

 

 20% התרשמות כללית 

  

, את איכות השירות ויכולתו של המציע ועדת המכרזים תבחן – איכות השירות ויכולתו של המציע 
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רמת , נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, משאביו, מומחיותו, המציע על פי הערכה כוללת של

על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע , מך הנתונים שצרף להצעה ס על,מוניטין ונסיון בארץ, השירות
לקוחותיו של המציע   וכן על סמך בדיקת המלצותהתקשרויות שונות קודמות עם המציע 

י צוות בדיקה "י ועדת המכרזים או ע"י כל ממצא אחר שייאסף ע"וכן עפ, מהתקשרויות קודמות
.  להלן7.6כאמור בסעיף  , אם ימונה, שימונה מטעמה

" עובר"ועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון סף של  4.8
, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, לעילדברכיבים הכלולים בסעיפי האיכות 

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

על פי , או הבהרות נוספות/רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו ועדת המכרזים תהא 5.8
המציע  על  מנת לבחון את , למלוא שביעות רצונה, שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון

. והצעתו במסגרת שיקוליה

  הצוות .ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים 6.8

לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס , אך לא חייב, שימונה יהא רשאי
ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא . או לשירות המוצע על ידו/למציע ו

. סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש

, מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות 7.8

. לדעת מכבי, אם הסטיה אינה סבירה, מעלה או כלפי מטה כלפי 

, לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה (אך לא חייבת)ועדת המכרזים תהא רשאית  8.8

    , הפועל שהסכם ההתקשרות עם המציע הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל  למקרה 
.  חודשים מיום תחילתו3 י מכבי בתוך"או יבוטל ע, שהיא מכל סיבה 

מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות  9.8
 .למכרז

 

 התחייבויות המציע במכרז .9

ימים  (שבעה) 7בתוך ,  למסמכי המכרז'בכנספח המציע במכרז יחתום על ההסכם המצורף  1.9
. מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז

אישור עריכת ביטוחים חתום , יום לפני מועד החתימה על ההסכם, המציע מתחייב להמציא למכבי

 .ללא כל הסתייגויות, י חברת הביטוח"ומאושר ע

 . המכרז והצעת המציע יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות  שייחתם מסמכי 2.9

 שרותי דיוור דואר  לצורך אספקתאך ורקפי מכרז זה תהיה -ההתקשרות עם המציע על 3.9

 .כמוגדר במסמכי המכרז ,כמותי לכל מקום בכל הארץ

ביצוע ל ערבות בנקאית אוטונומית מכביימסור המציע ל, במעמד החתימה על ההסכם 4.9

 .למסמכי המכרז' ב- ב להסכם נספח "נוסח המצי ה"התחייבויותיו עפ

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

. למכרז

 

 ביטול המכרז .01

 התחייבות כלשהי כלפי, או בבחינתן, או בקבלת הצעות, לא יהיה בעצם פרסום המכרז 1.01

שירותי דיוור דואר  לאספקת  ידי מכבי והמציע  הסכם-כל עוד לא ייחתם על, מציע כלשהו
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(. 'בנספח )והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות , כמותי לכל מקום בכל הארץ

על פי שיקול דעתה , מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון 2.01
. לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז- אך לא חייבת - וכן תהיה מכבי רשאית , הבלעדי

. הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר רשום לכל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז 3.01

רוכשי מסמכי מאו למי /לא תהא למי מהמציעים במכרז ו, החליטה מכבי על ביטול המכרז 4.01

.  או כלפי מי מטעמה/או טענה כלפי מכבי ו/או דרישה ו/המכרז כל תביעה ו

 

 בעלות על מסמכי המכרז .11

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

 

 מכות שיפוטס .21

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

 מפרט

 :כללי .1

 :מפרט זה מתייחס לפעולות הבאות אותם יבצע הספק הזוכה בין אם בעצמו ובין אם באמצעות קבלני משנה

 .הפקת מוצרי דיוור .1.1

 .כולל הצרופות, עיטוף חוברות מכביתון בניילון .2.1

 .דיוור כלל פריטי דואר כמותי בין אם מופקים על ידי הספק ובין אם לא .3.1

 : הפקת ועיטוף מוצרי דיוור .2

  :הגדרות .1.2

מקופל הכולל הדבקה מכתב  - (' אינץ17- ו12מכתב למבוטח בגדלים של / סוגי דפי חשבון2 )עטיף

ראה דוגמאות  . ) בשני הצדדים (  data)בנתונים משתנים  ופרפורציה בשני צידי הדף המקופל ומודפס 

 .(סרוקות לדף חשבון ומכתב 

י "המכביתון  לא יופק ע ) גרם 200-  במשקל של כ  A4חוברת רבעונית של מכבי בגודל של : מכביתון

 . (י מפיק המכביתון לצורך עיטוף  ודיוור בלבד"הזוכה  ויועבר לזוכה ע

 .י מפיק המוצר לצורך עיטוף ודיוור בלבד" מוצרי דיוור שונים שיועברו לזוכה ע– צרופות

 :דיוור מוצרי הפקת עבודת  תכולת .2.2

ולאחר מכן הדפסת נתונים על פי , בשלב ראשון הדפסת פרה פרינט: מופק אחת לרבעון עטיף .1.2.2

   .בהם יוגדרו בין השאר מרכזי החלוקה של הדואר, קבצים שיועברו ממכבי

 : סוגי עטיפים3בהדפסת הפרה פרינט ישנם  .2.2.2

טקסט )הדפסת צד אחד צבע אחד  (מצורף למכביתון'  אינץ12עטיף ) מכתב למבוטח .1.2.2.2

כ קבוע "בד)צד שני הדפסת פרוצס , כ קבוע להפקה רבעונית"בד (בלבד ללא טבלאות

 .  השינוי יתבטא בהדפסת נתונים בלבד –  (להפקה רבעונית

הדפסת צד אחד צבע אחד  (מצורף למכביתון'  אינץ17- ו12עטיף ) דף חשבון .2.2.2.2

צד שני הדפסת פרוצס . טבלאות קבועות עם כותרות משתנות (טבלאות לנתונים)

 .(כ מבנה שחוזר על עצמו עם נתונים משתנים" בד–גרפיקה זהה לזו של דף המכתב )

 . זהה לסעיף הקודם –אינו מצורף למכביתון  (' אינץ17- ו12עטיף ) דף חשבון .3.2.2.2

 :להלן המפרט .3.2.2

 גודל אפשרויות
סוג 
 נייר

- הדפסת פרה
 פרינט

הדפסת 
 נתונים

 עטיף ארוז עם מכביתון. 1
"12 

    
ע  "נ

90 
 גרם

, פרוצס- חזית
 1צבע - גב 

 
 
 
 
 

  צדדים2
 

 

 

  בלבדעטיף. 2

  עטיף ארוז עם מכביתון3

"17 
  בלבדעטיף. 4
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 מכתב למבוטח/ז הפקת דפי חשבון"סדר העבודה ולו .3

 הדפסת פרה פרינט .1.3

הספק יערוך  ויפיק את הגרפיקה והעימודים של כל אחד מסוגי העטיפים לפי קבצים שיועברו  .1.1.3

 . ימי עבודה מקבלת הקבצים2עד , ממכבי ועל פי הנחיות שיועברו מנציגי מכבי

הטקסט )הספק יערוך את הגרפיקה של הטקסט  (עטיף מכתב למבוטח)הדפסת פרה פרינט  .2.1.3

 .להדפסה על צידו האחד של  המכתב למבוטח (כ קבוע"בד

הספק יערוך מראש את הגרפיקה של הטבלאות : (עטיף דפי החשבון)הדפסת פרה פרינט  .3.1.3

 .המתאימות והקבועות לצורך הדפסת הנתונים בצד אחד של סוגי העטיף

 .הספק יעביר את הפרה פרינט לאישור נציג מכבי , עם סיום עריכת הגרפיקות .4.1.3

 ימי עבודה מיום  אישור 3תוך , הספק  יסיים את הדפסת הפרה פרינט לכל סוגי העטיף .5.1.3

  .י נציג מכבי"הגרפיקה ע

 הדפסת נתונים .2.3

במידה )במקביל להכנת הפרה פרינט תעביר מכבי לספק קבצי נתונים לצורך עריכת טסטים  .1.2.3

 (יוכל לבצע את הטסטים עליהם–ויהיו לספק דפים מודפסים מהדפסה קודמת 

מייד לאחר קליטה ועיבוד קבצי הנתונים שהתקבלו ממכבי יבצע הספק הדפסת נתונים לצורך  .2.2.3

 ימי עבודה מקבלת 5עד , טסטים לכל אחד מסוגי העטיף וישלח לאישור סופי לנציגי מכבי

 .הקבצים ממכבי

 .אישור סופי בכתב על ידי נציג מכבי יהא תנאי ואישור לתחילת הדפסת הנתונים על העטיפים .3.2.3

 5ויסיים הדפסתם תוך , ללא הפסקות ביניים וברצף אחד, הספק ידפיס את הנתונים על הדפים .4.2.3

 .ימי עבודה

   :ניילוןב איגוד החומר עיטוף .3.3

 . תהעיטוף בניילון יעשה במכונות אוטומטיו .4.3

אחד  ובצדלרוחב בתחתית השקית ובראש : ידי שלושה תפרים-סגירת הניילון על הצרופות תעשה על .5.3

 . לאורךשל השקית במרכז

 .(הצרופות) התכולהכך שלא יפתחו ולא יאפשרו יציאת , התפרים יהיו חזקים .6.3

 .כך שלא יקרע,  חזקמספיקהניילון צריך להיות מתאים לעבודה במכונות עיטוף אוטומטיות ו .7.3

 .הניילון יהיה בעל רמת שקיפות גבוהה –כאשר הניילון המשמש לעיטוף הינו שקוף  .8.3

  :עובי ניילון נדרש .9.3

  מיקרון28: בעובי- מודפס צבע אחד או שניים/לעיטוף בניילון ללא הדפסה -
 . מיקרון34:  בעובי–לעיטוף עם ניילון מודפס שלושה צבעים או פרוצס  -

 . מיקרון28:  בעובי– (תכלת/לבן) (שחור/אפור)לעיטוף עם ניילון אטום  -
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 : כדלקמןההייסדר הצרופות בעיטוף בניילון שקוף - ערכת בסיס .4

כך ששער המכביתון יראה מבעד הניילון )חוברת המכביתון עם החזית כלפי חוץ : (מכביתון)ראשונה  .1.4

 .( באמצע לאורךאין תפרבו בצד הניילון , השקוף

 .צרופה אחת :הישני .2.4

כך שפרטי הנמען כלפי מעלה ויראו מבעד לניילון בצד עם  (עטיף)דף פרוט החשבון  :(עטיף) שלישית .3.4

 . באמצע לאורךהתפר

יה ולפני י הן תצורפנה למשלוח אחרי הצרופה השנ, צרופות נוספותלמכבי בקשה להוסיף כאשר תהיינה  .4.4

 .כמפורט לעיל השלישית הצרופה

 .כל שינוי בסדר הצרופות יחייב אישור של נציג מכבי .5.4

    .סדר הצרופות בעיטוף בניילון אטום יתואם עם נציג מכבי .6.4

 - הדבקת מדבקות .5

, הזוכה יפיק וידביק מדבקות על חלק ממשלוחי המכביתונים, בנוסף לעיטוף בניילון של ערכות הבסיס .1.5

על פי   (המאפשרים זיהוי של הרופא על פי כתובתו)מכתב למבוטח / אשר להם לא מצורפים דפי חשבון 

 .המפורט בהמשך

וכן כמויות של , מכבי תעביר מידי רבעון לזוכה קובץ נתוני כתובות של רופאים שכירים ועצמאיים .2.5

 .משלוחי המכביתונים

 .מ" מ20X75 הזוכה יפיק את פרטי קובץ נתוני הכתובות וידפיסם על   מדבקות בצבע לבן ובגודל  .3.5

 

 :מכביתונים עבור הרופאים העצמאיים של מכבי 

ידביק על עטיפת הניילון את מדבקת פרטי הרופא ויעביר את , הזוכה יעטוף בניילון את המכביתונים .4.5

 .המשלוח לדיוור

 

 :מכביתונים עבור הרופאים השכירים של מכבי

 ידביק על העטיפה את מדבקת פרטי הרופא ויעביר את המשלוח   ,    הזוכה יעטוף בניילון את המכביתונים5.5

 .  לחברת ההפצה עליו תורה מכבי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 :דיוור .6

ספרים ומוצרים אחרים שונים , מעטפות עם מכתבים, עטיפון, מעטפיות, חוברות: סוגי מוצרי הדיוור .1.6

 .או כל דבר דואר אחר שמכבי תבקש לדוור

 : תדירויות, משקלים, כמויות, מגוון: אומדן .2.6

 

רי
דו

סי
 

האם כלול  שם המוצר
בדברי 
הדפוס 

אשר יופקו 
על ידי 
 הזוכה

כמות אומדן 
  שנתית

כמות 
 ממוצעת
למנת 
דיוור 

משקל ליחידה 
 בגרם

 תדירות דיוור
 מוערכת

 טיפול 
בדואר 

 חוזר

 מכביתון 1
דף + רגיל 

 חשבון 
עטוף )

 (בניילון

דף - כן
החשבון 
, והעיטוף

- לא
 המכביתון

570,000 570,000 
 

רבעון אחד   250 עד 200
 בשנה 

ראה 
 10סעיף 

 למפרט

 מכביתון 2
דף + רגיל 

 חשבון 
עטוף )

 (בניילון

דף - כן
החשבון 
, והעיטוף

- לא
 המכביתון

1,710,000 570,000 
 

 3)רבעוני   200 עד 150
רבעונים  

 (בשנה

ראה 
 10סעיף 

 למפרט

 מכביתון 3
דף + חרדי 

 חשבון 
עטוף )

 (בניילון

דף - כן
החשבון 
, והעיטוף

- לא
 המכביתון

 150 עד 100 45,000 180,000
 

 4)רבעוני 
( בשנהרבעונים 

ראה 
 10סעיף 

 למפרט

 מכביתון 4
דף + רוסי 

 חשבון 
עטוף )

 (בניילון

דף - כן
החשבון 
, והעיטוף

- לא
 המכביתון

 4)רבעוני  150 עד 100 45,000 180,000
 (בשנהרבעונים 

ראה 
 10סעיף 

 למפרט

דף חשבון  5
( ףעטי)

 

  כן
860,000 

 אחת לשנה   גרם30עד  860,000
במידה ויהיה )

רבעון בו לא 
 (ור מכביתוןודי

 לגריסה

דף חשבון  6
( ףעטי)

 

 200,000 800,000 כן
 

 4) רבעוני  גרם30עד 
 ( בשנהרבעונים

 לגריסה

חשבונות  7
רופאים 
שכירים 

 (מעטפה)

,לא  
 דיוור בלבד 

 

מטה  חודשי  גרם30עד  2,600 32,000
 מכבי

חשבונות  8
רופאים 

עצמאיים 
 (מעטפה)

,לא  
 דיוור בלבד 

 

מטה  חודשי  גרם30עד  1,500 18,000
 מכבי

' מכתבי מח 9
הגביה 

+ עטיפונים)
 (מעטפות

,לא  
 דיוור בלבד 

 

201,000 16,750 
 

סניפי  חודשי  גרם30עד 
 מכבי

ממוגרפיה  10
  (עטיפון)

,לא  
 דיוור בלבד 

סניפי  חודשי  גרם30עד  5,500 66,000
 מכבי

דם סמוי  11
 (עטיפון)

,לא  
 דיוור בלבד 

סניפי  חודשי  גרם30עד  25,000 300,000
 מכבי
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שפעת  12
 (עטיפון)

,לא  
 דיוור בלבד

 לגריסה  אחת לשנה  גרם30עד  328,000 328,000

כרטיסים  13
 מגנטים

,לא  
 דיוור בלבד 

סניפי  שבועי גרם 30עד  1,000 50,000
 מכבי

כ "סה 14
מוצרי דיוור 

 ביןבמשקל 
 250 עד  200

 גרם

 570,000     

כ "סה 15
מוצרי דיוור 

 ביןבמשקל 
 200 עד  150

 גרם

 1,710,000     

כ "סה 16
מוצרי דיוור 

 ביןבמשקל 
 150 עד 100

 גרם

 360,000     

כ "סה 17
מוצרי דיוור 

עד במשקל 
  גרם 30

כאשר 
 4מבוצעים 

 מכביתונים

 1,795,000 
לצורך *

שקלול 
 ההצעות 
יילקח 

בחשבון   
2,225,000 

על מנת )
לבטא את 
האפשרות 
 4שלא יבוצעו 
(מכביתונים  

    

משקלי המכביתונים יכולים להשתנות בהתאם לצרופות ולמפרטים ולכן מתבקשות קבוצות  .1.2.6

 .משקל שונות

 .תבצעי לא 5הדיוור לפי המפורט בשורה של מכביתון   רבעונייםיםמשלוח 4 יתבצעוכאשר  .2.2.6

 בהתאם להשתנות יכולים, הדיוורים ותדירות משקלם, אפיונם, הכמויות, המוצרים רשימת .3.2.6

 . למען הסר ספק מכבי אינה מחויבת למספר משלוחים בשנה.מכבי ודרישות לצרכי

פרויקט שלא נכללו / במכבי מבוצעות גם הפקות דפוס חד פעמיות בעלות מפרט זהה לפי מבצע  .4.2.6

 .המחירים שיוצעו יהיו תקפים גם להפקות אלו. בטבלה זו 

יישמר אחוז ההנחה הנגזר ביחס , עבור כל מוצר שאינו נופל בקבוצות המשקל של הדיוור .5.2.6

 . למחירון חברת הדואר שניתן על המשקלים שמופיעים במכרז

 :משלוח אל חברת הדיוור והעברת דיווחים לנציג מכבי, סידור וסימון החומר העטוף .3.6

יעשה , לפני משלוח אל חברת הדיוור, סידור וסימון החומר העטוף לפי מיקוד רץ על משטחים .1.3.6

יקרע עד הגעתו לבית המיון של /יתקמט/יפגע/כך שהחומר העטוף ישמר מסודר ולא יתפזר

 .חברת הדיוור ולפי תיאום עם נציג חברת הדיוור

, הזוכה במכרז יקפיד לסדר את החומר העטוף לפי הסדר שהגיעו אליו דפי פירוט החשבון .2.3.6

, מנת לשמור על סדר מיקוד רץ-על, והם מסודרים לפי מיקוד רץ, עליהם רשומות הכתובות

 .ויסמן וירשום על כל משטח את המיקודים לפי תיאום עם חברת הדיוור
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המשלוח אל חברת הדיוור יעשה באחריות הזוכה במכרז עד להגעת החומר אל בית המיון של  .3.3.6

חברת הדיוור וילווה בטופס הצהרת השולח של הזוכה במכרז כאשר המשלוח על שם הזוכה 

 : אשר בו יהיו רשומים הפרטים הבאים, במכרז

 . תיאור המוצר.                    א 

 .כמות דיוור.                    ב 

 .משקל יחידת דיוור .  ג 

 .מחיר יחידת דיוור .  ד

 .מחיר כולל .   ה

                                                                               

 :(בדיוור)תיאור השירות   .7

 :י ספקים אחרים"מוצרי  דיוור המופקים ע .1.7

במוצרים שבהם יבצע הספק )לאחר קבלת הודעה בכתב ממפיקי המוצרים על סיום ההפקה  .1.1.7

כל עיכוב .  שעות עבודה24נציג הזוכה יוביל את מוצרי הדיוור למתקניו תוך , (הזוכה דיוור בלבד

 .עלות ההובלה כלולה בהצעות הזוכה לדיוור. ידווח בכתב לנציג מכבי הרלבנטי

יוודא נציג הזוכה קבלת תעודת משלוח ובה הפירוט , בעת קבלת מוצרי דיוור ממפיקי המוצרים .2.1.7

כמויות ומשקל המוצרים , אריזות / מספר משטחים " מכבי שירותי בריאות"שם הלקוח : הבא

 .קבוצות מיקודים לפי אזורים תוך ציון  ממיקוד ועד מיקוד בסדר רץ, לפי סוגי מוצרי הדיוור 

נציג הזוכה יאשר את קבלת מוצרי הדיוור בפועל בחתימתו בשני עותקים של תעודות המשלוח  .3.1.7

 .תאריך ושעת קבלת המשלוח, חתימתו, שמו המלא באופן ברור, בחותמת גומי של הזוכה

ובהמשך יצורף לחשבונית שיגיש למכבי עם , יימסר לנציג הזוכה, מקור תעודת המשלוח החתום .4.1.7

 .העתק תעודת המשלוח יישאר אצל מפיק המוצרים.  סיום ביצוע הדיוור

 .הזוכה ידוור את מוצרי הדיוור .5.1.7

הזוכה יעביר לאיש הקשר בכל יום דוח  המפרט את מוצרי הדיוור שדוורו יום קודם לכן לפי  .6.1.7

 .חלוקה/כמויות ואזורי דיוור

 הזוכה יפרט את  כמויות ואזורי . שעות לאיש הקשר על סיום הדיוור24הזוכה ידווח בכתב תוך  .7.1.7

 .חלוקה כפי שבוצעו בפועל בכל ימי הדיוור/ דיוור 

 :י הזוכה"מוצרי דיוור המופקים ע .2.7

 .הזוכה ידוור את מוצרי הדיוור .1.2.7

הזוכה יעביר לאיש הקשר בכל יום דוח המפרט את מוצרי הדיוור שדוורו יום קודם לכן לפי  .2.2.7

 .חלוקה/כמויות ואזורי  דיוור

הזוכה יפרט את כמויות ואזורי .  שעות לאיש הקשר על סיום הדיוור24הזוכה ידווח בכתב תוך  .3.2.7

 כפי שבוצעו בפועל בכל ימי הדיוור, חלוקה/ דיוור 
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  :קבצי נתונים .8

, אקסל, קבצי  טקסט: במכבי ישנם קבצים  בפורמטים סטנדרטיים מקובלים בסביבה פתוחה לדוגמא .1.8

XML ,PDFהקבצים יועברו  גם בצורה מוצפנת.  ואחרים. 

בהתאם לצרכיה מכבי יכולה לשנות  . הזוכה יתאים את מבנה הקבצים שלו למבנה הקבצים של מכבי .2.8

 .בעתיד את  מבנה הקבצים

המיקודים בקבצי נתוני " שתילת ".חברתו שלהזוכה יעביר למכבי את טבלת המיקודים הנדרשת  .3.8

 .י צוותי המחשוב של מכבי"הדיוור של מכבי תבוצע  ע

הזוכה יעביר למכבי אחת לחודש טבלת מיקודים מעודכנת ויפרט את תהליך עדכון המיקודים בחברתו  .4.8

 .למחלקת מערכות מידע במכבי

 .קבצי הנתונים יועברו ממכבי מסודרים לפי מיקוד רץ .5.8

 

  :לוחות זמנים .9

הזוכה יבצע   (מספקי משנה  )או קבלת מוצרי הדיוור  (י הזוכה "המבוצעים ע )לאחר הפקת מוצרי הדיוור 

  : דואר ישראל תקני איכות ושירותןאת הדיוור כמפורט ברישיו

 . ימי עסקים3תוך -  במצטבר ממוצרי הדיוור 90%לפחות  .1.9

 . ימי עסקים5תוך -  במצטבר ממוצרי הדיוור 100% .2.9

 

 :והטיפול בדואר חוזר, דואר חוזר  .01

 .גם לא באופן זמני, לא יילקחו מוצרי דיוור שלא חולקו לאחסנה במקום אחר .1.01

 .למוצרי הדיוור שחזרו  ויפיק דוח  נתונים הזוכה או מי מטעמו יבצע קריאת ברקוד  .2.01

 .הזוכה יבצע עדכון כתובות שוטף לכלל הכתובות החוזרות של דברי הדואר של מכבי  .3.01

מוצרי דיוור שלא היה ניתן לחלקם מכל . דוח זה יועבר אחת לחודש למנהלת מחלקת הגבייה במכבי .4.01

 םהיעדים הרלוונטיי. ידוורו בהתאם לכתובת לדואר חוזר המצוינת על מוצרי הדיוור, סיבה שהיא

, מרכז לוגיסטי של מכבי בלוד ומטה מכבי (  סניפים בכל רחבי הארץ200- כ)סניפי מכבי : להחזרה הם

 .או על פי הנחיית איש הקשר במכבי

  הזוכה יסיר את ניילון העיטוף – (דף חשבון או כל צרופה אחרת, חוברת)מארז חוברות המכביתון  .5.01

 את חוברות המכביתון לפי סוגים במשטחים ויעבירם למרכז הלוגיסטי של  ימיין וירכז,מהאריזה

במידה והמארז יכלול מוצרי . דפי החשבון יגרסו. בתיאום עם מנהל המרכז הלוגיסטי, מכבי בלוד

 .דיוור נוספים יטופלו בהתאם להנחיית  איש הקשר במכבי
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  מוצרי ההפקה והדיווראחסון .11

 :מוצרי ההפקה והדיוור שיועברו אליו בתנאים הבאים שמור את יוהזוכה יאחסן 

 : מבנה–מקום האחסון  .1.11

 . צריך להיות סגורהמבנה .1.1.11

יציקת בטון בעובי  מאו יהיו עשויים, מ" ס15קירות המבנה יהיו מבלוקים בעובי מינימאלי של  .2.1.11

 .מ" ס15לי של אמינימ

 .גג המבנה יהיה עשוי מיציקת בטון וללא פתחים .3.1.11

 :חלונות .2.11

כל אחד מהחלונות ימלא אחר . רצוי שבמקום האחסון יהיה מספר מינימאלי של חלונות .1.2.11

 :הדרישות הבאות

 . בצידו הפנימי של החלון יהיו מותקנים חלונות זכוכית: חלונות זכוכית .1.1.2.11

 .מ" מ3עובי לוח הזכוכית יהיה לפחות  .2.1.2.11

 .בתוך חלל החלון יהיו סורגי מתכת מרותכים .3.1.2.11

 :דלתות .3.11

כל הדלתות יהיו עשויות מתכת . לי של דלתות גישהארצוי שבמקום האחסון יהיה מספר מינימ .1.3.11

, מ" מ3עליה להיות עם דופן כפולה של מתכת בעובי של , אם הדלת עשויה ממתכת. או פלדה

 .כל דופן, לפחות

 .צירי הדלתות לא יהיו חיצוניים אלא פנימיים .2.3.11

או סגר בריח במנעול שווה ערך לזה , חוסן, דלת הכניסה תהיה נעולה על ידי מנעול רב בריח .3.3.11

או מנעול שווה ערך , או נעילה על ידי מנעול קונכייה רב בריח (בתוך דלת עם מנגנון של המנעול)

 .לזה

 :אמצעי מיגון נוספים .4.11

" מוקד"מערכת זו תהיה בעלת תו תקן ישראלי מחוברת ל: מערכת אלקטרונית לגילוי פריצה .1.4.11

 .המאושר על ידי המשטרה

 .עשן וגילוי  אש וכיבוימערכת גילוי .2.4.11

 .על המערכת ועל מרכיביה והתקנתה לעמוד בתקן ישראלי .3.4.11

אין באמור לעיל כדי לסייג מאחריות הספק על פי האמור בהסכם וכן אין באמור כדי לגרוע  .4.4.11

 .מזכויות המזמין על פי ההסכם

 בקרה ופיקוח .21

 הזוכה יתאר את תהליך הבקרה במסגרת   . הזוכה יבדוק ויפקח על ביצוע עבודת הדוורים באופן קבוע

 .'טופס פרטי המציע נספח ה            
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 'נספח ב
 

ה ס כ ם 
 2009_________  בחודש ____  אביב ביום -שנערך ונחתם בתל  

 

ב י ן 

בריאות -                       מכבי שירותי
 227/99' אגודה עותמנית מס

 היכל הסיטי –א "ת, 27המרד ' מרח
                           : דואר אלקטרוני

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

 , מצד אחד        
 

                                        ל ב י ן 

                                              
                                              

                                     ' מרח
          :   דואר אלקטרוני

, "הזוכה" –אשר יקרא להלן                         
 , מצד שני                                                                                                                      

 

 

עיטוף , הואיל ומכבי מעונינת להתקשר עם ספק לאספקת שירותי דיוור דואר כמותי בכל הארץ
 והפקת דפי חשבון, מכביתון

 
להסכם זה ומהווה חלק ' המצורף על נספחיו כנספח א, והואיל ולצורך כך פירסמה מכבי מכרז פומבי

- להלן(בלתי נפרד ממנו לקבלת הצעות לאספקת שירותי דיוור דואר כמותי בכל הארץ 

 ,)"המכרז"

 

וועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את , ("ההצעה" –להלן ) הגיש הצעה למכרז הזוכה ו והואיל
 ;ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז

 
עיטוף , וברצון הצדדים להסדיר את התנאים לאספקת שירותי דיוור דואר כמותי בכל הארץוהואיל 

 ;והכל כאמור וכמותנה בהסכם זה ובנספחיו, הפקת דפי חשבון, מכביתון
 
 

: 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
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 הגדרות .3

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

 .על נספחיו, סכם זה                            ה -"הסכם "
 

הפקת דפי ,            אספקת שירותי דיוור דואר כמותי בכל מקום בכל הארץ –"השירותים / השירות"
הכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט ,  עיטוף מכביתון בניילון, חשבון

 .בהסכם זה על נספחיובמפרט ו
 
ואופני הדיוור , מכפלה של מחירי הדיוור באמצעות המדוורים השונים" עלות משוקללת"

 .                                               .באחוז הכמותי שלהם (תיבות/מרכז חלוקה )השונים 
 

   
 
 אנשי קשר .4
 

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם                  מכבי ממנה בזה את  4.1

 .זה

 

 .להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה____________ הזוכה ממנה בזה את  1.4

 

יהיה זמין לכל פניה , נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות 4.3
י "אם ידרש לכך ע, (והמנהל)מצד מכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי 

. מכבי

 
התקשרות תקופת ה .5

 
 שתחילתה ביום חתימת שנתייםתהא לתקופה של , ההתקשרות עם הזוכה למתן השירות 1.5

במהלך חצי שנת ההתקשרות הראשונה רשאית מכבי . ("תקופת ההתקשרות" –להלן )ההסכם 
 .להורות לספק לדוור כמות מוגבלת באמצעות ספק שאינו חברת הדואר

 

למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים  2.5
 . בתנאים זהים, כל אחת

 
 . יום מראש 60הודעה על הארכת ההסכם תעשה בכתב  3.5

 
ולהפסיק את , לבטל את ההסכם, פי שיקול דעתה-על, תהא מכבי רשאית, על אף האמור לעיל  4.5

ידי מתן הודעה בכתב -וזאת על, או לצמצם את היקף מתן השירותים/תוקפו של ההסכם ו
או יבוא /יצומצם היקף השירות ו, במקרה של הודעה כאמור . יום מראש180לזוכה של לפחות 

 .ההסכם לקיצו בתום אותה תקופה 

 
לא תהא מכבי ,   לעיל במהלך תקופת ההתקשרות5.4עשתה מכבי שימוש בזכותה לפי סעיף  5.5

הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי על פי . חייבת לנמק את הסיבה לסיום ההתקשרות עם הזוכה 
 .דין או על פי ההסכם בשל כך 
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 הזוכה לעניין מתן השירותוהצהרות התחייבויות  .6
 

 :כללי 
 

י היתר חוקי למתן שירותי /ם בעל/ני המשנה שלו הינו/כי הוא או קבלן, הזוכה מצהיר ומתחייב 1.6
שלהם מאת משרד התקשורת יהיה בתוקף בכל /וכי ההיתר שלו, דיוור דואר כמותי בכל הארץ

  .תקופת ההתקשרות
 

  במתן שירות מסוג זה וכיסיוןי ניבעלני המשנה הינם / או קבלןהואמצהיר בזאת כי הזוכה  2.6
, האמצעים הכספיים , הידע, ני המשנה מצוי כוח האדם המתאים/או ברשות קבלן/ברשותו ו

הנדרשים על , כל האישורים וההיתרים, לצורך מתן השירות, הציוד והטכנולוגיות המתאימים
 .לצורך מתן השירות בהתאם לדרישות הסכם זה, פי כל דין

 

כחוק לביצוע ם יעבוד ההיתר /ני המשנה עמו/כי במידה וישלל ממנו או מקבלן, הזוכה מתחייב 3.6
תהא מכבי , במקרה זה. יודיע הזוכה למכבי מיד כשיוודע לו על כך, מכל סיבה שהיא, הדיוור

והזוכה מתחייב לשתף פעולה עם המציע החדש , רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה
 .איתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל המידע הדרוש

 

או לקבלני המשנה יכולת להפיק את דברי הדפוס אותם הציע או /הזוכה מצהיר כי יש לו ו 4.6
 .דומים להם ולבצע עיטוף בניילון של חוברת המכביתון

 

 .הזוכה לא יחליף קבלני משנה ללא אישורה בכתב של מכבי 5.6
 

. תחול על  הזוכה האחריות על מוצרי הדיוור, מרגע מסירת מוצרי הדיוור מהמפיק לנציג הזוכה 6.6
 .שכל מוצרי הדיוור יגיעו אל הנמענים בשלמות כשהם נקיים הזוכה אחראי לכך ומתחייב

 
על פי השינויים והעדכונים שיקבעו על ידי דואר , הזוכה מתחייב לעדכן אחת לחודש את קבציו 7.6

 .ללא עלות נוספת, ישראל

 .הזוכה יתאים את מערכותיו למבנה מכבי ללא עלות נוספת  8.6

טבלת המיקודים בקבצי נתוני הדיוור ללא עלות " שתילת"מכבי רשאית להטיל על הזוכה את  9.6

 .נוספת 

  .4 מתייחסים בהתאמה למתואר במפרט סעיף 6.7 - 6.9סעיפים  01.6

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

 
 

  התמורה ותנאי תשלום 7
 

 'נספח ג –ח עבור השירותים לפי המחירים שהציע בטופס ההצעה "מכבי תשלם לזוכה את התמורה בש 1.7
כל הוצאותיו של המחירים מהווים תמורה מלאה וסופית לכלל השירותים ובכלל זה . להסכם זה

 .ת מוצרים מקבלני המשנה ואליהםהובל, תשלום לקבלני משנה, לרבות שכר עבודה, הזוכה
 

למרות . המחירים לכל קבוצת משקל לא יעלו על המחיר המשוקלל המופיע בהצעת הספק, בגין הדיוור 2.7
( 15%)יהיה שונה ממשקלם בטופס ההצעה , מסך הדיוור, היה ומשקל מרכזי החלוקה, האמור לעיל

יופחת  / והפער יתווסף , תותאם העלות המשוקללת המכסימלית באופן שישונה משקל מרכזי החלוקה
 . ממשקל הדיוור באמצעות דואר ישראל
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ל  התשלום בפועל יהיה הנמוך בין המחיר המשוקלל אשר נגזר מהצעת הספק למחיר הנובע מתמהי 3.7
 . הדיוור בפועל בין המדוורים השונים

 

על ידי הגדלת נתח הדיוור באמצעות , הספק יפעל כל העת להפחתת העלות המשוקללת של מכבי 4.7

במקרה כזה תישא מכבי בתוספת . אלא אם תורה מכבי אחרת, החלופה הכדאית למכבי בכל נקודת זמן

 .העלות

יישמר אחוז ההנחה שניתן על , עבור כל מוצר שאינו נופל בקבוצות המשקל המפורטות של הדיוור 5.7
 .ביחס למחירון חברת דואר ישראל, המשקלים שמופיעים במכרז

 

 . או דיוורים שלא הופיעו במכרז ככל שיהיו/ו, מחירי הדיוור תקפים גם לדיוורים חד פעמיים 6.7

 

 : להסכם זה יוצמדו מטה ומעלה באופן הבא'נספח ג –המחירים שהציע הזוכה בטופס ההצעה  7.7

 

. בהתאם לשינוי במחירון דואר ישראל: מחירי  דיוור באמצעות חברת דואר ישראל 1.7.7
מחירי הבסיס לביצוע ההצמדה . ההצמדה תעשה על פי המחירון התקף במועד הדיוור

כל הצמדה לא תפחית את . ___________תאריך , הראשונה הינם המחירון התקף
המחירון אליו תבוצע . אחוז ההנחה האפקטיבי ביחס למחירון המבוטא בהצעת הספק

 .ההצמדה יהווה את מחירון הבסיס לביצוע הצמדות נוספות

 

הצמדה תבוצע אחת לשנה : מחירי דיוור באמצעות מדוור שאינו חברת דואר ישראל 2.7.7
לשינוי במדד  (אלא אם בחר הספק בטופס ההצעה שלא להצמיד)מיום חתימת ההסכם 

כמדד בסיס להצמדה הראשונה ישמש . המחירים לצרכן בין תחילת התקופה לסופה
המדד אליו תבוצע . נקודות_______ המדד הידוע ביום הגשת ההצעות ואשר עמד על  

 .ההצמדה יהווה את מדד הבסיס לביצוע הצמדות נוספות

 

אלא אם בחר )הצמדה תבוצע אחת לשנה מיום חתימת ההסכם : מחירי הפקות הדפוס 3.7.7
 מהשינוי במדד מחירי הנייר ומוצריו קוד 50%ל  (הספק בטופס ההצעה שלא להצמיד

 למדד המחירים 50%ס בין תחילת התקופה לסופה ו " המפורסם על ידי הלמ180510
כמדדי בסיס להצמדה הראשונה ישמשו המדדים הידועים ביום הגשת ההצעות .  לצרכן

. למדד המחירים לצרכן________ נקודות למדד הנייר ועל _______ ואשר עמדו על 
 .המדד אליו תבוצע ההצמדה יהווה את מדד הבסיס לביצוע הצמדות נוספות

 
 : הגשת חשבוניות 8.7

 

 לפי תיאום עם נציג מכבי האחראי –בסוף כל חודש או מייד בסיום הדיוור של כל מוצר  1.8.7
ימסור הזוכה לכל אחד מהאחראיים על המוצרים מטעם מכבי חשבונית , על המוצר

 .ו עבורו/ים שבוצע/נפרדת עבור הדיוור

 

, את שמות המוצרים, ות עבור כל מוצר/ות נפרדת/בשורה, בכל חשבונית יפרט הזוכה 2.8.7
כ עלות "סה, מחיר ליחידה, כמויות שדוורו בחלוקה בין המדוורים השונים, משקלם
 .משקל לא יעלה על המחיר המשוקלל בהצעת הספק' המחיר המשוקלל לכל יח. לכמות

 

 מפיקי – תעודות המשלוח של ספקי מכבי מקורותלכל חשבונית יצרף הזוכה את  3.8.7
 .מקבלי המשלוחים- ני המשנה שלו /ידי נציגיו או נציגי קבלן-החתומות על, המוצרים

 

ידחה  ( לחודש העוקב לביצוע הדיוור1-לא יאוחר מה)אם לא תוגש חשבונית במועד  4.8.7
 .התשלום בהתאמה
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ובתנאי שביצוע הדיוור הסתיים ביום .  להפקות66+ ימים לדיוור ושוטף 15+  שוטף - תנאי התשלום 9.7
 .כן -הוצאת החשבונית או לפני

. בסוף כל חודש יפיק הזוכה חשבונית נפרדת עבור הטיפול שבצע באותו חודש בדואר החוזר - דואר חוזר 01.7
בחשבונית זו יפורטו כמויות וסוגי הדואר החוזר שטופלו וכן את סוגי וכמויות החומר שהועבר למחסן 

יצרף את תעודות המשלוח החתומות בחותמת ובחתימה אישית של מקבלי הסחורה וישלח אותה , מכבי
 . אל נציג מכבי הרלוונטי 

 .ליום בגין כל מקרה של איחור בלוחות זמנים ₪ 500הזוכה ישלם פיצוי בסך  11.7

 
 

במקרה זה אספקת השירות תלווה , מכבי שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהספק חשבונית מרכזת 21.7
בליווי קובץ ממוחשב בעל שדות כפי , והחשבונית החודשית תשלח למקום מרכזי , בתעודות משלוח 

 . על הזוכה יהיה להיערך לאספקת חשבונית מרכזת תוך שלושה חודשים מהודעת מכבי. שתגדיר מכבי 

 
 . הזוכה מתחייב לספק את כל הדוחות המפורטים במפרט 31.7

 
  אחריות  8

 

לגוף , או הפסד/או פגיעה ו/או אובדן ו/הזוכה לבדו אחראי לכל נזק ו, מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה 1.8
או בקשר /או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או למבוטחיה ו/או למי מטעמה ו/שיגרמו למכבי ו, או לרכוש/ו

 (."השירותים": להלן)כמפורט ומוגדר בהסכם זה  , שירותי דיוור דואר כמותי בכל הארץאספקתעם 

 
, או הוצאה/בגין כל נזק ו, מיד עם דרישתה הראשונה, או לשפות את מכבי/הזוכה מתחייב לפצות ו 2.8

שייגרמו למכבי כתוצאה מאירוע שהינו , ד בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי"ט עו"לרבות הוצאות ושכ
 .על פי הסכם זה או על פי כל דין, או בשמו/או מי מטעמו ו/באחריותו של הזוכה  ו

 
 .הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם 3.8

 

הוראות הביטוח אשר יחולו על הצדדים הינן בהתאם להוראות , מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה  4.8
. המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, נספח הביטוח

 
 ביטוח 9

 

ממועד תחילת הסכם זה , או על פי כל דין/ זה והסכםעל פי ומהתחייבות הזוכה מבלי לגרוע מאחריות  1.9
לערוך הזוכה מתחייב ,  המוקדםלפי, או ממועד תחילת מתן השירותים המקצועיים כמוגדר בהסכם

המפורטים הביטוחים את  ,בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, וולקיים על חשבונ
 "(הביטוחים"או /ו" ביטוחי הזוכה"להלן )המהווה חלק בלתי נפרד ממנו " אישור עריכת ביטוחים"ב

 .ההסכםפי -עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת 

 

מועד תחילת  יום לפני 14- לא יאוחר מ, למכבילהמציא הזוכה מתחייב מכבי ללא צורך בכל דרישה מצד  2.9
אישור בדבר עריכת ,  המוקדםלפי,  או ממועד תחילת מתן השירותים המקצועיים על פיוהסכם זה

 .כשהוא חתום כדין על ידי המבטח, םביטוחיעריכת האישור  לעיל בהתאם לנוסח כאמורהזוכה ביטוחי 
אישור , מכבילהפקיד בידי הזוכה מתחייב , הזוכה יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי 7- לא יאוחר מ

ולמשך כל תקופת ההתקשרות על פי  כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת יםעריכת ביטוח
 .ההסכם

 
לשלם , בין היתר, והוא מתחייב, ביטוחי הזוכה הנזכרים בנספח זהמתחייב למלא אחר כל תנאי הזוכה  3.9

לפי , תחודשנה מעת לעתהזוכה לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי , את דמי הביטוח במלואם ובמועדם
או /לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו, ההתקשרותותהיינה בתוקף במשך כל תקופת , הצורך

ת וות העצמיוי ההשתתפמיבכל מקרה בסכוכי הזוכה יישא , יודגש. להפקיע את תוקף הביטוחים
 .י הזוכה בביטוחהנקובים
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כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא הזוכה ל על ידי " כי אין בעריכת הביטוחים הנ,בהקשר זה מובהר 4.9

לשפות  ומחובתיהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הזוכה ולא , להסכם בהתאם יוותוימהתחייב
 .או על פי כל דין/ אחראי לו על פי הסכם זה ושהואבגין כל נזק או מי מטעמו /מכבי ולפצות את או /ו

 

כאמור הזוכה  שיומצא על ידי יםהביטוחעריכת  לבדוק את אישור ,אך לא חייבת, תרשאימכבי תהא  5.9
 על מנת להתאים ושיידרשאו הרחבה /או התאמה ו/ואו תיקון /ומתחייב לבצע כל שינוי והזוכה , לעיל

 .ו על פי הסכם זהלהתחייבויותיאת הביטוחים נושא האישור 

 
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות מכבי  כי זכויות ,מצהיר ומתחייבהזוכה  6.9

עריכת אישור הביטוחים נושא כל אחריות שהיא לגבי או / כל חובה והאו מי מטעמ/מכבי ועל 
ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על , או לגבי העדרם, ותוקפם, היקפם, טיבם, יםהביטוח
ובין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל  וזאת בין אם ,או על פי כל דין/ו זה הסכםעל פי הזוכה 

 .ובין אם לאו אישורי עריכת הביטוחים בדקונבין אם , לאו

 
 ,תאך לא חייב, תזכאימכבי  תהא, ן או בחלקןבכללותנספח זה  לפי יותיובהתחייבוהזוכה לא עמד  7.9

 כל סכום שהוא ואו לשלם במקומ/ ווועל חשבונהזוכה  של מולערוך את הביטוחים או חלק מהם במקו
 .לכל סעד אחרמכבי  של הוזאת מבלי לגרוע מזכות

 
או מי /מכבי ויכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי הזוכה ביטוחי  8.9

, כמו כן .או מי מטעמה/מכבי ווכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי , מטעמה
מסר הודעה בכתב יאלא אם תולא יחול בהן שינוי לרעה יתחייב המבטח שהפוליסות לא תבוטלנה 

 . יום מראש60לפחות מכבי בדואר רשום לידי 

 
ל לקבלת שיפוי " על פי הביטוחים הנאו מי מטעמה/מכבי ו של היכללו סעיף לפיו זכותהזוכה ביטוחי  9.9

או אישורים /העדר רישוי ואו /או הוראות ו/או בהנחיות ו/אי עמידה בתקנות ולא תיפגע עקב או פיצוי /ו
 .מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים

 
או אי /לרבות אי מתן הודעה ו, ביטוחי הזוכה יכללו סעיף לפיו אי קיום החובות המוטלות על הזוכה 01.9

 .או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו בזכויותיה של מכבי לקבלת שיפוי/הגשת תביעה ו

 
לזוכה  ה מכל סכום שיגיע ממנ,להם היא זכאי לפי נספח זה בכללותו לנכות סכומים ת רשאימכבי תהא 11.9

 .בכל דרך אחרתמהזוכה   לגבותם ת רשאיתהאוכן , בכל זמן שהוא, בצירוף הצמדה וריבית על פי חוק

 
כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה בבחינת דרישת , מוסכם בזאת 21.9

על הזוכה לבחון את . מינימום המוטלת על הזוכה שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה
כי הוא מנוע , הזוכה מצהיר ומאשר בזאת. חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם

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

 
מתחייב בזה הזוכה , או נוספים לביטוחי הזוכה/כי יש צורך בעריכת ביטוחים משלימים ו, סבר הזוכה 31.9

, או משלים כאמור/בכל ביטוח נוסף ו. או נוספים אלה/לערוך ולקיים על חשבונו ביטוחים משלימים ו
או /ו (לעניין ביטוחי הרכוש)ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי מכבי וכל הפועלים מטעמה 

 .(לעניין ביטוחי חבויות)הביטוח יורחב לשפות את מכבי בכפוף לסעיף אחריות צולבת 

 
או תביעה כנגד מכבי /או דרישה ו/כי לא תהיה לו כל טענה ו, מצהיר הזוכה, מבלי לגרוע מן האמור לעיל 41.9

או , או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט לעיל/ו
או מי /והוא פוטר את מכבי ו, שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות

 .מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות
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, במלואו או בחלקו,  לאישור עריכת הביטוח3הזוכה רשאי שלא לערוך את הביטוח המפורט בסעיף  51.9
 .כאילו נערך הביטוח במלואו,  לעיל14ובלבד שיחול האמור בסעיף 

 
מתן השירותים המקצועיים או בקשר עם / עם קבלני משנה במסגרת וומתחייב כי בהתקשרותהזוכה  61.9

 אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך יהיהשוא חוזה זה הוא נ
וזאת למשך כל תקופת , על כל תנאיהם כמפורט בנספח זה, בנספח זהולקיים את הביטוחים המפורטים 

רשאי הזוכה לכלול , לחלופין. זהאו לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח הזוכה התקשרותם עם 
את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת הביטוחים הנערכים על ידו כמפורט באישור עריכת ביטוחי 

 .הזוכה

 
 או כל נוסח 2009לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט , כי נוסחי פוליסות הזוכה, מוסכם בזאת במפורש 71.9

 .אחר שיחליף אותם

 
 מועסקי הזוכה 01

 
כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך כעובדיו או , הזוכה מצהיר בזה 1.01

על חשבונו הוא , ויועסקו על ידו, במישרין או בעקיפין, שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי
ני המשנה /או מיחסיהם עם קבלן/ וועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם, בלבד

 .מטעמו

 

או הסכם החלים /הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו 2.01
 . עליו

 

או בקשר למתן /שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו, הזוכה אחראי כלפי עובדיו 3.01
מוות או נזק לרכוש שיגרם להם בעת מתן השירות או בכל פעילות הקשורה , בגין נזק גופני, השירות

 .למתן השירות

 
שניתנת  וכי כל זכות, פי ההסכם-כן מצהיר הזוכה כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על 4.01

, או מטעמם/או בשמם ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או לנציגיה ו/או למנהל ו/פי ההסכם למכבי ו-על
, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות ההסכם במלואן, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות

או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי מכבי והם לא יהיו זכאים /ולא תהיינה לזוכה ו
או בקשר , פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, לכל תשלום

 .מכל סיבה שהיא, או סיום כל התקשרות על פי ההסכם, עם ביטול או סיום ההסכם
 

, כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם" קבלן כח אדם"כי אינו , הזוכה מצהיר בזאת 5.01
 ".מעסיק בפועל"וכי ידוע כי מכבי אינה , ("קבלן כח אדם: "להלן)ובדינים השונים - 1996ו"התשנ

 
שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך את . הזוכה מתחייב כי ייתן את השירות בשמו בלבד 6.01

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

 

 .ני המשנה מטעמו יקיימו את חובותיהם כמעסיקים בהתאם לכל דין ונוהג /הזוכה מתחייב כי קבלן

בגין כל , או לשפות את מכבי/הזוכה מתחייב לפצות ו, או סעד הנתונים למכבי/מבלי לגרוע מכל זכות ו 7.01
או העובדתי שונים /כי המצב המשפטי ו, אם יקבע על ידי רשות מוסמכת, או הוצאה שיגרמו לה/נזק ו

 .מהמוצהר בהוראות פרק זה
 

אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של , הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה
 .ההסכם
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 שמירת סודיות 11

 
או /או נתון ו/מידע וכל , או להביא לידיעת כל אדם/למסור ו, ולא להעביר, הזוכה מתחייב לשמור בסוד 1.11

או ,  ידיעה שהגיעה אליו בתוקףאו /או נתון ו/מידע וידיעה בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או 
 לפני תחילתה או לאחר סיומה, תוך תקופת ההסכם, או אגב ביצוע ההסכם או מתן השירות, במהלך

 .לרבות שמירה בסוד של מועדי ביצוע הדיוורים

-ידי עובדיו או על-גם על, הזוכה בהתחייבותו זו יהיה אחראי כלפי מכבי לשמירת סודיות כמפורט לעיל
 .או ידיעה בקשר עם ביצוע ההסכם/או נתון ו/או יגיע לידיו מידע ו/ו, ידי כל מי שיפעל עבור מכבי מטעמו

 

, העונשין  לחוק118כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף , הזוכה מצהיר 2.11

 .1977 –ז "התשל

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

 
 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם 21

 
ערבות בנקאית , יפקיד הזוכה  בידי מכבי, כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם 1.21

מאה -) ₪. 100,000 כום שלבס, ב כנספח להסכם"המצבנוסח , צמודה למדד המחירים לצרכןאוטונומית 
תקופת    יום לאחר תום 120שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום  , (שקלים חדשיםאלף 

 .התקשרותה

 
או הסתיים מתן  הסתיימה תקופת ההתקשרות, מבלי לפגוע בכלליות היקף הערבות כאמור לעיל 2.21

 תהא –והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם , השירות מכל סיבה שהיא
. מכבי רשאית לחלט את הערבות הבנקאית או לדרוש הארכה נוספת של הערבות לתקופה שתיקבע

 תחזיר מכבי לזוכה את כתב –והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור  הסתיימה תקופת ההתקשרות
 .הערבות הבנקאית

 

, תהא מכבי רשאית לממש את הערבות, בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על פי ההסכם 3.21
מ משפטי "למו, לבוררות, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, ולגבות את כספה, כולה או מקצתה

 .או למתן הוכחה כלשהי, כלשהו
 

יהא הזוכה חייב לחדש , השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות 4.21
ימים  (שבעה) 7תוך , את הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה

 .מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי גבתה את הערבות או כל סכום ממנה
 

 .אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם 5.21
 

 .פי כל דין-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על 6.21
 

אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של , הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה
 .ההסכם
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 הפרת הסכם 31

 
 .פי כל דין או ההסכם-על, מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית 1.31

 
רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה  או מי מטעמו שיש , בנוסף לאמור לעיל 2.31

 30והליכים אלו לא בוטלו תוך , יסול עסקים באופן אחרחאו /הסדר נושים ו, כינוס נכסים, בהם פירוק
 .יום

 

 –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  3.31
 

 או; לבטל את ההסכם לאלתר 1.3.31

 
או ההתחייבות /לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו 2.3.31

וכמו , הזוכה מתחייב בזה למלא אחר הוראות מכבי.  ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה3תוך 
או / כתוצאה מההפרה האמורה ומכביייגרמו לאו ש/נגרמו וכן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש

 .הקיום כאמור-אי
 

הזוכה למכבי פיצויים ישלם ,  לעיל12.3.2בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  4.31
או אי /או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו, ח"ש 100,000מוסכמים בסך 
אין באמור בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה . אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה, הקיום כאמור

 .או נוספים על פי כל דין/של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו

 

הפר הזוכה את ההסכם הפרה שאינה או / לעיל ו12.3.2כאמור בסעיף , לא תיקן הזוכה את ההפרה 5.31
או את ההתחייבות והזוכה /או לקיים את ההוראה ו/יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו

 לשביעות ,כפי שנדרש על ידי מכבי, או ההתחייבות/או לא מילא אחרי ההוראות ו/לא תיקן את ההפרה ו
, קיומו-תהיה מכבי זכאית לבטל את ההסכם מחמת הפרתו או אי, רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה

 100,000 והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך, ידי מתן הודעה על כך בכתב-וזאת על
או אי הקיום כאמור ומבלי /או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/וזאת בגין הנזקים שנגרמו וח "ש

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

 

כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר עלול , הצדדים מצהירים 6.31
וכי הזוכה יהיה מנוע , כמפורט לעיל, או הפרתו היסודית של ההסכם/להיגרם למכבי עקב הפרתו ו

 .מלטעון להיפוכו של דבר
 

והביטול ייכנס לתקפו במועד שתקבע , ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה 7.31
. מכבי בהודעה

 
 

 הסבת ההסכםאיסור  41

 
כויותיו על פי ההסכם או את זאו להמחות לאחר את , או להעביר לאחר, הזוכה איננו רשאי למסור 1.41

 .אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי,  החובות הנובעות ממנו

 
תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל , כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה 2.41

 .תוקף
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 .אסורות בשעבוד כלשהו, כולן או מקצתן, זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו 3.41
 

לכל גוף , או חלקן/פי הסכם זה ו-או להעביר את זכויותיה על/מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו 4.41
-בעל"בו כהגדרתו של " עניין-בעל"או מכבי הינה /או חברת סמך של מכבי ו/משפטי המהווה חברה בת ו

 . 1968 –ח "תשכ, בחוק ניירות ערך" עניין
 . הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו, פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך

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

 
 

 זכות קיזוז 51

 

תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה עשוי , ולה בלבד, כי למכבי, הצדדים להסכם מסכימים בזה 1.51
 . מכל סכום שיגיע לזוכה 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 2.51
מכל , תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל, או ליקויים כלשהם/אי דיוקים ו

 .או שיגיע לזוכה ממכבי/סכום המגיע ו

 
 

 דיוור אלקטרוני 61

 הזוכה מודע לכך כי במהלך ההסכם ייתכן וחלק מהדיוורים יבוצעו כקבצים אלקטרוניים באמצעות דואר 
 .אינטרנט/ אלקטרוני 

 

 
 ויתור בכתב 71

 

 .אלא בכתב,  לפיוהצדדיםואין ויתור על זכות מזכויות , אין שינוי בהסכם 1.71

 
הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש תקדים ולא  2.71

 .ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר
 

 לא ייחשב הדבר כויתור על –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על 3.71
 .לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך, זכויותיו

 
 

 סמכות שיפוט 81

 
או / בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם והייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

. יפו- אביב-בתלתהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו , למכרז
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  ומתן הודעותכתובות הצדדים 91

 

 .כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם 1.91

 
ובהישלחן כך תחשבנה , לכתובות שבמבוא להסכם, פי הסכם זה תישלחנה בדואר רשום-כל ההודעות על 2.91

כל עוד לא הוכח , בבית דואר בישראל,  שעות מעת מסירתן כיאות72כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 
 .היפוכו של דבר

 
 
 
 
 
 
 

  :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 
 
 
 
 

 __________________                                               ___________________
ה ז ו כ ה               מ כ ב י 
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 נספח להסכם
  הזוכהאישור עריכת ביטוחי

 

 _________תאריך 

לכבוד 
או חברות קשורות /וחברות בנות או /ו 227/99אגודה עותמנית  או מכבי שירותי בריאות/ו מכבי שירותי בריאות

  או חברות שלובות/ו
 תל אביב, 27המרד ' מרח

 (מכבי: "להלן ביחד ולחוד ) 
 

 ביטוחיםאישור עריכת  :הנדון

: להלן)מ "בע_________________ על שם  ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן יהננו מאשרים בזאת כ

שנערך ביניכם המוגדרים בהסכם זה על נספחיו  ____________________ מתן שירותי בקשר עם "(  הזוכה"

ביום  וזאת לתקופה המתחילה"( אתר: "להלן)או אתרי מכבי /בכל אתר ו "(ההסכם: "להלן)הזוכה לבין 

 "(.תקופת הביטוח: "להלן)___________ ומסתיימת ביום ___________ 

על פי פקודת , ומטעמאו / וו המועסקים על ידו כלפי עובדיהמבטח את חבות הזוכה - מעבידיםביטוח חבות  .1
או נזק /ואו נזק גוף /בגין מוות ו, 1980- ם "התש, או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים/ו (נוסח חדש)הנזיקין 

שלא יפחת בגבול אחריות , מתן השירותים המקצועייםלכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב נפשי 
הביטוח כאמור  .ביטוחהכ לכל תקופת "למקרה ובסה, לנפגע (ב"חמישה מיליון דולר ארה)$ 5,000,000 מסך של

תיונות יפ, קבלני משנה ועובדיהם, קבלנים, עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר
 במידה וייחשבו ואו הבאים מטעמ/ ומכביהביטוח כאמור הורחב לשפות את  .ורעלים וכן בדבר העסקת נוער

 . ועובדיהםואו קבלני המשנה של/ו  או מי מהםהזוכהלמעבידם של עובדי 

בגין כל , על פי כל דין, המבטח את חבות הזוכהביטוח אחריות כלפי צד שלישי  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
או מי מטעמה /לרבות מכבי ו, או גוף כלשהו/או לרכושו של כל אדם ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/ואו אובדן /ופגיעה 

מיליון שני  )2,000,000$ -שלבגבול אחריות שלא יפחת מסך או במסגרת מתן השירותים המקצועיים /בקשר עם ו
, הביטוח כאמור אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש. ביטוחהכ לתקופת "לאירוע ובסה (ב"דולר ארה

מתקנים סניטריים , כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, הרעלה, פריקה וטעינה, מכשירי הרמה, התפוצצות, בהלה
וכן תביעות מצד המוסד לביטוח , קבלני משנה ועובדיהם, קבלנים חבות בגין וכלפי , שביתה והשבתה, פגומים
וכל זאת בכפוף לסעיף , הזוכהאו מחדלי / למעשי וו בגין אחריותמכביאת לשפות הביטוח כאמור הורחב  .לאומי

או /ומכבי  רכוש לעניין .אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח
או / וואו בשליטת/ וואו בפיקוח/ וו בחזקתהנמצאלא תחול כל הגבלה בדבר רכוש או מי מטעמה /ו העובדי

 בואו רכוש שפועלים / והזוכה של ובהשגחת
או /או כל רכוש אחר בבעלות הזוכה ו/או מתקנים ו/לביטוח ציוד ו" אש מורחב"מסוג ביטוח - ביטוח רכוש .3

או לצורך מתן השירותים /או לשימושו  לאתר במסגרת ו/או עבורו ו/או שהובאו על ידי הזוכה ו/באחריותו ו
, התפוצצות, ברק, עשן, לרבות אש" אש מורחב"במלוא שוויים כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח , המקצועיים

, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה תאונתית, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, שיטפון, סופה, סערה, רעידת אדמה
הביטוח כולל תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים . פריצה ושוד, נזקים בזדון, פרעות, שביתות, פגיעה על ידי כלי טיס

 .או מי מטעמו ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון/על זכות התחלוף כלפי מכבי ו

עשרים אלף ) $ 20,000בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  לרכוש "כל הסיכונים"ביטוח  - ביטוח סחורה בהעברה .4
, כולל נזק תוצאתי מכל סיבה, מכל סוג שהוא, לטובין של מכבי בלבדלכיסוי אובדן או נזק  (ב"דולר ארה

 או עבורו ועד מסירתם ביעד הסופי אליו מועבר/י מי מטעמו ו"או ע/ וספקי ה" מרגע קבלתם עספקשבאחריות ה
, טעינה, חניית לילה,  בעת אחסנה או חניית ביניים,השטחים המוחזקים לרבותובשטח מדינת ישראל הרכוש 

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

 או כל הבאים מטעמה/ ומכביהביטוח כאמור כולל תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על כל זכות תחלוף כלפי 
 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 עובדי , ביחס למשקל המטען,  של כלי הרכב המוביליהפוליסה אינה כוללת כל הגבלה ביחס למצבו המכאנ

או נזק שנגרמו בכוונה תחילה על /או כל מגבלה אחרת המתייחסת לאובדן ו/מצבם הנפשי או הבריאותי ו, הספק
 . או כתוצאה של שיתוף פעולה עם מי מהם/או מי שמועסק על ידו לרבות הנהג עצמו ו/ידי עובדי הספק ו
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 אל אם כן תורה מכבי לצורך קבלת תגמולי הביטוח לפי פוליסה זוובלתי חוזר נקבעה כמוטב יחיד בלעדי מכבי  
 .בכתב לשלם לגוף אחר 

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

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

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת  לא יחול בהם שינוי לרעהאו /אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו .7
  . יום מראש60הביטוח מבלי שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

או אישורים /ל לקבלת שיפוי לא תפגע עקב העדר רישוי ו"פ הביטוחים הנ" עמכבי של ההננו מאשרים כי זכות .8
 .מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים

אך לא מוגבל , לרבות,  המפורטים לעיל אי קיום החובות המוטלות על המבוטחםהננו מאשרים בזאת כי בביטוחי .9
לקבלת מכבי  של ואו הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויותי/או אי הגשת תביעה ו/אי מתן הודעה ו

 .שיפוי

לא יהיו נחותים , למעט פוליסה לביטוח אחריות מקצועית, כי נוסחי פוליסות הזוכה, מוסכם בזאת במפורש .01
 בכפוף לשינויים הנקובים לעיל,  או כל נוסח שיחליף אותו2009מהנוסח הידוע כביט 

 

 .בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור באישור זה

 

 

 

 

 

 , בכבוד רב

 

 

____________________                                       __________________          

                 שם ותפקיד החותם                                              חתימה וחותמת המבטח
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 נספח להסכם

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 

 תאוטונומינוסח כללי של ערבות בנקאית 

 

לכבוד 

 227/99'  מסתמאני'עותמכבי שירותי בריאות אגודה 

 תל אביב 27המרד ' רח

' ___________ ערבות מס: הנדון

. נ.א

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

____________ המגיע או עשוי להגיע לכם מאת, כמפורט להלן

אספקת שירותי דיוור דואר כמותי בכל הארץ עיטוף מכביתון והפקות בקשר עם הסכם ל ("החייב"– להלן )

 .דפוס

 

: 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
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 'נספח ג      

 
 טופס הצעה

 

 
          : התאגיד המציע

 
 . דיוור דואר כמותי בכל הארץ עיטוף מכביתון והפקת דפי חשבון: השירות המוצע

 
 

 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

 
מצהירים ומתחייבים ______________________הרשאים להתחייב ולחתום בשם , מ"אנו הח

 :כדלקמן
 

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

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

 
חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו  2.1

לרבות חתימה על ההסכם , והכל אם נהיה הזוכים במכרז, בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז
 .המצורף כלשונו

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

 
הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך  4.1

 .בינינו לבין מכבי, אם תהא, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, הכנת ההצעה ולאחריה

 
, אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב ההצהרה והתחייבות זה בתוקפן 5.1

 ימים מהמועד האחרון 90לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו , לא לשנותן, לא לבטלן
 במשך כל תקופת ההתקשרות לפי –ואם נהיה הזוכים במכרז , שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה

 .ההסכם

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

 .במכרז
 

 .מ"ח לא כולל מע"ש- המחירים בהצעה נקובים ב 7.1
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 : להלן הצעתנו  .2

 

 : הפקת עטיף 1.2

 

 

 
 

 אומדן כמויות שנתי
 סוג נייר גודל

הדפסת 
 פרינט- פרה

הדפסת 
 נתונים

מחיר 
  לאלף

 
 
 

2,700,000 
 

"12 

 90ע  " נ
 גרם

- חזית
- גב , פרוצס

 1צבע 
  צדדים2

 

 
 
 

380,000 "17  
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:  עיטוף בניילון של ערכת הבסיס הפקת מדבקות והוספת צרופות נוספות 2.2
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

₪ -מחיר ב 

1,000-ל  

כמות 

עיטוף 

,  לשנה

יחידת 

1000מידה   

עובי 

(מיקרון)  

 פריט סוג עיטוף

 ניילון ללא הדפסה 28 2640 

ערכת 

-בסיס  

+ מכביתון 

"/ 12עטיף 

17 +"

צרופה 

 אחת

 
16 

28 
מדבקה +ניילון ללא הדפסה 

( למפרט5ראה סעיף )שמית   

  ניילון מודפס צבע אחד 28 5  

  ניילון מודפס שני צבעים 28 5 

(שחור/אפור)ניילון אטום  28 5   

(תכלת/לבן)ניילון אטום  28 5   

  ניילון מודפס שלושה צבעים 34 5 

 ניילון מודפס  פרוצס 34 5 

"  12עטיף  ניילון ללא הדפסה 28 5 

צרופה + 

 אחת
 

5 
  ניילון מודפס צבע אחד 28

" 17עטיף  ניילון ללא הדפסה 28 5 

צרופה +  

 אחת
 

5 
  ניילון מודפס צבע אחד 28

 
, תוספת לכל צרופה נוספת 660  

1000- מחיר ל  

 



 35 

 דיוור

דיוור 
דואר 

 כמותי 

מחיר 
ליחידה  

 ₪
באמצעות 

חברת 
דואר 

ישראל 
לתיבות 
מכתבים 

תאי 
דואר 
וקווי 

 דואר נע

מחיר 
ליחידה  

 ₪
באמצעות 

חברת 
דואר 

ישראל 
למרכזי 
 חלוקה

מחיר 
₪ ' ליח

באמצעות 
מדוור 
 נוסף

אחוז  אומדן כמות שנתית
כיסוי 

באמצעות 
דואר 

ישראל 
כולל )

מרכזי 
 *(חלוקה

אחוז 
כיסוי 

באמצעות 
מדוור 
 נוסף

כ "סה
₪ 

מחיר 
משוקלל 

* ₪ 

משקל 
 30עד 

 .גרם

   1,795,000 

לצורך שקלול *
ההצעות יילקח 

 2,225,000בחשבון   

    

משקל 
 100בין 

 150-ל
 .גרם

   360,000     

משקל 
 150בין 
 200ל

 גרם

   1,710,000 
 

    

משקל 
 200בין 
 250ל 

 גרם

   570,000     

  *  המחיר המושקלל הינו המחיר הממוצע לכל קבוצת משקל תוך לקיחה בחשבון של מחירי ואחוזי כיסוי 
 מדוור + דואר ) מסך כלל הדיוור 15%לצורך בחינת ההצעות ילקח בחשבון ש  .   המדוורים השונים

 . .ידוורו למרכזי חלוקה  (  נוסף

  2סעיף '  נספח ב–  פירוט מוצרי הדיוור במפרט. 

 
 :ספקי המשנה עמם תעבוד החברה במתן השרות

 
 העבודה אותה יבצע איש קשר ספק

   
   
   

 
_________________   :חתימה __________________ :השם המלא

 
_________________    :חותמת  __________________ :תפקיד

 
__________________   :טלפון __________________  :כתובת

 
 __________________  :פקס __________________ : תאגיד'מס
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 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

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

  .ח על היקף פעילות כספית"אישור רו            ]   [ 

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

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

 .ים עבור המציע/ני המשנה המדוור/ של המציע או של קבלן–היתר כחוק לדיוור דואר כמותי          [   ]

.  למכרז'נספח ו כדוגמת – ערבות בנקאית   ]   [ 

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

 .ערבות בנקאית [   ]
 

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי ]   [ 

 . טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום– 'נספח ד   ]   [ 

 כשהוא  , עבור כל קבלן משנה  (ני משנה/אם יש קבלן)טופס פרטי קבלן המשנה --    ' נספח ה                    ]   [           

 .                                  מלא וחתום

 ני משנה לצורך ביצוע הדיוור כמפורט במסמכי  /הסכם בדבר התקשרות בין המציע לקבלן         [   ]                    

 .(ני משנה/לא רלבנטי במקרה שהמציע אינו נעזר בקבלן)                                  המכרז 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
. 
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 ' נספח ד

 
 

 טופס פרטי המציע

  בסוף הטופסולחתום,  את כל הפרטים להלןלמלאהמציע נדרש . 

 י תנאי המכרז וכן הינו רשאי לצרף כל חומר משלים"המציע יצרף כל מסמך או אישור הנדרשים עפ. 

 פי–ני משנה לצורך ביצוע חלק או כל הנדרש על /במידה והמציע בהצעתו נעזר בשירותיו של קבלן  
 .  'כנספח הימלא המציע בנוסף את טופס פרטי קבלן המשנה המצורף ,        מסמכי המכרז 

        
 

 : פרטי המציע .1
 

 שם
 

 

 עוסק מורשה' מס

 :(צורת התאגדות)מעמד משפטי 
 

 

 :ת משנת/ פועל 

 :כתובת משרדי ההנהלה
 

 

 

 :טלפונים
 

 :פקס
 

 

 :הרכב הבעלות בתאגיד
1 . 
2. 
3. 
4 . 

 

 

 
 

 : תיאור המציע .2
 

 :כללי

 

 

 

 

 

 

 
 :כישורים ומומחיות, ידע 
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 :כוח אדם .3
 
 

 :מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע
 

 
 
 
 
 
 

 .הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים

 

  

 

 

 ____________________ :        חתימת המציע 

        

 

 : ________________________          חותמת

 

 
                                                    : תאריך
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  1-'נספח ד

 
 

 טופס פרטי קבלן המשנה 

 
  בסוף הטופס ולהחתים גם את קבלן המשנה לאישור לחתום,  את כל הפרטים להלןלמלאהמציע נדרש 

 .נכונות הפרטים
 .ימולא בנפרד עבור כל קבלן משנה*  

 י תנאי המכרז וכן הינו רשאי לצרף כל חומר משלים "המציע יצרף  כל מסמך או אישור הנדרשים עפ
 .אחר אודות קבלן המשנה

 
 

 : פרטי קבלן המשנה .1
 

 שם
 

 

 עוסק מורשה' מס

 :(צורת התאגדות)מעמד משפטי 
 

 

 :ת משנת/ פועל 

 :כתובת משרדי ההנהלה
 

 

 :כתובת מרכזית לאחסון מוצרי הדיוור

 :טלפונים
 

 :'פקס
 

 :ר"שטח אחסון במ

 :הרכב הבעלות בתאגיד
1 . 
2. 
3. 
4 . 

 

 

 
 
 : תיאור קבלן המשנה .2
 

 :כללי

 

 

 

 

 
 :כישורים ומומחיות, ידע 

 

 

 
 :פירוט שיטת הפיקוח והבקרה על עבודת הדוורים
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 :כוח אדם .3
 
 

 :מספרם הכולל של המועסקים. א
 

 
 :מספר דוורים המבצעים חלוקת דואר באופן קבוע כל יום. ב

 
פי מסמכי -פירוט מספרי המועסקים בתפקידים העיקריים הרלבנטיים לביצוע הנדרש על. ג

 :המכרז פרט לדוורים
                      

 :מספר המועסקים בתפקיד:                                                    תיאור התפקיד
______________________________               ______________________________ 

 
______________________________                 _____________________________ 

 
                                                                                                                                        

 
______________________________                 _____________________________ 

 
 
 :(פרט)יכולת לגבות עובדים בעת היעדרות .          4
 

 

 

 

 
 
 :טכנולוגיות.           5
 

 ?פי מסמכי המכרז -באיזה טכנולוגיות תשתמש לצורך ביצוע חלקך כנדרש על- פרט 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 :פירוט כלי הרכב לצורך מתן שירותי דיוור דואר כמותי.            6
 

 כלי רכב' מס :מטען כולל/ גיל  הרכב / גודל / סוג 
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                  אנו מספקים שירותי דיוור דואר כמותי  /  להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו .        7

  (:3יש למלא לפחות )בשנתיים האחרונות באופן סדיר             
 
 
 
 

 :שם הלקוח
 

 :שם איש הקשר
 

 :תפקידו
 

 :טלפון
 

 :(תדירויות וסוגים, פרט כמויות )תיאור השירות שניתן 
 

 :תקופת מתן השירות
 
 
 
 
 
 
 

 :שם הלקוח
 

 :שם איש הקשר
 

 :תפקידו
 

 :טלפון
 

 :(תדירויות וסוגים, פרט כמויות )תיאור השירות שניתן 
 

 :תקופת מתן השירות
 
 
 

 :שם הלקוח
 

 :שם איש הקשר
 

 :תפקידו
 

 :טלפון
 

 :(תדירויות וסוגים, פרט כמויות )תיאור השירות שניתן 
 

 :תקופת מתן השירות
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 :שם הלקוח
 

 :שם איש הקשר
 

 :תפקידו
 

 :טלפון
 

 :(תדירויות וסוגים, פרט כמויות )תיאור השירות שניתן 
 

 :תקופת מתן השירות
 
 
 
 
 
 
 

 .הננו מצהירים בזה שכל הפרטים לעיל נכונים
 
 
 

 _________________: שם נציג המציע ממלא הטופס
 
 

  : ____________________  חותמת
 
 

 .__________________:חתימת נציג המציע ממלא הטופס

 

 _______________:  מאשר נכונות הפרטים–שם נציג קבלן המשנה  

             

 : _____________________           חותמת

         

 . ____________________: מאשר נכונות הפרטים –        חתימת נציג קבלן המשנה 

 
 

 .                             : תאריך
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 'נספח ה
 כתב ערבות

 
 לכבוד 

        מכבי שירותי בריאות

 27       רחוב המרד 

 תל אביב       

 
               __________  כתב ערבות מספר : הנדון

 
 

 _______________________ ("המבקש: "להלן)_________________________  לבקשת 
 

 . (₪חמישים אלף ) ₪ 50,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 
    

לאספקת שירותי דיוור דואר כמותי בכל ,   /2009121' בקשר עם מכרז פומבי מס, אשר תדרשו מאת המבקש
 .הארץ

 
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 בכלל28.3.2010ערבות 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 
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 'נספח ו

ר   י  ה  צ  ת
 
 

את  רו לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמ_________________. ז.ת____________________ _מ "הח אני
 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן האמת

              ("החברה: "להלן)___________________ כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת תצהירי זה ניתן 
 .לאספקת שירותי דיוור דואר כמותי בכל הארץ, 121/ 2009למכרז פומבי  

 

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

 

 .  מיליון דברי דואר4לפחות ,  בעצמו או באמצעות קבלני משנה2008החברה דיוורה במהלך .   2

 

 . מיליון דפי מידע הכוללים נתונים משתנים4לפחות ,  בעצמו או באמצעות קבלני משנה2008החברה הפיקה במהלך .   3

 

  בדיוור ,פחותבישראל של שנתיים ל נסיון מוכח י/ בעלם/הינו (כל אחד לחוד ולא ביחד)ני המשנה /החברה וקבלן.   4

 . כל השירותים הכרוכים בכךבהפקת מוצרי דפוס הכוללים נתונים משתנים ובמתן ,       דואר כמותי בפריסה ארצית

 לפי , מקיימים את חובותיהם בעניין שמירת זכויות עובדים (כל אחד לחוד ולא ביחד)ני המשנה /או קבלן/החברה ו.   5

 .צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על מי מהם כמעסיק לצורך אספקת השירותים,        דיני העבודה

 השנים בשלוש והורשע לא הםב השליטה מבעלי מי או (כל אחד לחוד ולא ביחד)ני המשנה /או קבלן/    החברה ו.6

 . העבודה דיני הפרת במכרז בשל ההצעות הגשתל האחרון למועד שקדמו       

  על נקנסו בהם לא השליטה מבעלי מי או  (כל אחד לחוד ולא ביחד)ני המשנה /או קבלן/החברה ו.   7

 שקדמה בשנה  -1985 ו" התשמ,המינהליות העבירות לחוק 5 סעיף לפי שמונה מפקח עבודה ידי

לעניין סעיף  ;דיני העבודה הפרת בשל קנסות משני ביותר במכרז להגשת ההצעות האחרון למועד

 .-1981 א"התשמ (רישוי)הבנקאות בחוק כמשמעותו" - שליטה בעל" , זה

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

 

________________________        

 חתימה                                                    

 

במשרדי ברחוב ____ _____________ הופיע בפני עורך דין __________הנני מאשר בזה כי ביום 
מספר זהות  ידי תעודת עצמו על ההישז_____ __________  מר_____________________, 

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

    

_________________________                                    

 חתימה וחותמת                                            


