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  מנהלה

  כללי  .1

המסוגל לספק למכבי אחד  ספקמעונינת להתקשר עם ") מכבי" - להלן (מכבי שירותי בריאות  .1.1

 'נספח ו-חירון הפריטים ובמ  'נספח א - המפורטים במפרט , בעצמו את פריטי הציוד המשרדי

 .בתנאים המפורטים במסמכי מכרז זה על נספחיו, בכל הארץ, לכל יחידות מכבי) מדיה מגנטית(

כי , יובהר. שפלה ודרום -ירושלים, )כולל אילת(מרכז , שרון, צפון: מחוזות 5במכבי קיימים  .1.2

 380 - נים בהם כמתק 200 - המחוזות כוללים כ. מטה מכביויהודה ושומרון השירות ינתן גם ב

 .יעדים

יעדים בהתאם לו בהתאם לאמור במכרז על נספחיו ,מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות .1.3

   .'נספח ובכמפורט  והכמויות המוערכות

מדיה ועל גבי , רזהמכשל מסמכי  'גנספח  –יש להגיש על גבי טופס ההצעה  את הצעות המחיר .1.4

חתימה  -יודפס ויחתם על ידי הספק ' פח ובנס" מחירון הפריטים"גיליון . 'נספח ו -מגנטית

לנספח ' במקרה של סתירה בין נספח ג. 'חלק מנספח ג ההגיליון החתום מהוו. וחותמת בכל עמוד

 .'יקבע האמור בנספח ג', ו

 2 -למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב. שנים 3 ההתקשרות היא לתקופה של .1.5

  .בתנאים זהים , עםבכל פשנתיים תקופות נוספות בנות 

פי שיקול - הכל על. או כל הצעה שהיא, מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר .1.6

  .דעתה הבלעדי

הגופים הנוספים כהגדרתם מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על  .1.7

 .    בכךירצו אם , בהסכם

 .מ"לא ייערך מו. ההצעה הינה סופית .1.8

   

הגדרות   .2

 
  

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

 .תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך, שלהלן
  למסמכי המכרז ' בין שפורטו בטופס ההצעה נספח ג, פריטי ציוד משרדי לסוגיו  -"  יוד משרדיצ"

           .באישור מכבי, ג הספקבקטלו יםמופיע םובין אם ה

"  .במכרז המציע שזכה -  "זוכה/""ספק

"  .המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז, לאספקת ציוד משרדי  ,111/2009 מספרפומבי  מכרז – "המכרז

  .מסמך זה על נספחיו -  "מסמכי המכרז"

"  .התנאים המפורטים במסמכי המכרז - "תנאי המכרז

  ".מכבי שירותי בריאות" – "מכבי"

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

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

או מכבי אחזקות /ו, מ"עאו נרקיס ב/מ ו"או בית בלב  בע/ו, מ"או מכבידנט בע/ו, מ"מרכזים רפואיים בע

  . פי שיקול דעתם של הגופים-הכל על, מ"בע
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  .למסמכי המכרז 'בנספח  - כהגדרתן בהסכם  הגדרות נוספות 

  

 מנהלה

 רכישת מסמכי המכרז .2.1

 בתמורה לתשלום, 27.8.09 עד ליום 20.8.09החל מיום , המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש

את , )שלא יוחזר( ח"ש 2,000  של בסך, אותלפקודת מכבי שירותי ברי באמצעות המחאה

' אצל הגב, 14קומה , אביב- תל, 27המרד ' ברח, "מכבי שירותי בריאות"מסמכי המכרז במשרדי 

  :בין השעות' ה- 'בימים א , די מכבייאו כל מי שימונה במקומה לצורך זה על , חטמשרה 

 10:00-15:00 .   

  בירורים ופניות  .2.2

 נציגת .ירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי  המכרזניתן יהיה להפנות שאלות וב .2.2.1

ועדת  רכזת, שרה מחט' הגב: מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה

  .המכרזים

    דואר אלקטרוני  באמצעות , בכתב בלבדוזאת  27.8.09 הפניות תעשנה עד ליום .2.2.2

lmahat_s@mac.org.i  . על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה

  .03 -5143643  בטלפון

  .תענינה לא  3.2.2פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .2.2.3

תשלחנה כתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .2.2.4

  .וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון,  התשובות ממכבי

   דואר אלקטרוניבאמצעות , ידי מכבי- ניות האמורות תינתנה לפונים עלתשובות לפ .2.2.5

  .1.9.09 עד ליום

  

  אופן ומועד הגשת ההצעות .2.3

  באמצעות  ולא(יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד  ההצעה את .2.3.1

לאספקת  111 /2009מספר פומבי מכרז "  עליה ירשם אך ורק, במעטפה סגורה !) הדואר

או מי שימונה כממלא מקומה , ועדת המכרזים רכזת -שרה מחט ' ידי גבל  ,"ציוד משרדי

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

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

 !לא תתקבלנה, הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור. 12:00בשעה  7.9.09 הוא יום

  לאחר , "ג"כנספח ב "תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצההצעה  .2.3.2

מסמכי המכרז אשר טופס  כלביחד עם  'נספח וועל גבי המדיה המגנטית  ,חתימתה

 5כמפורט בפרק , המסמכים שיש לצרף להצעה כלוביחד עם , ההצעה הוא חלק מהם

 .וזאת בעותק אחד, י הנדרש במכרז"וכמפורט עפ, להלן

בכריכתם הר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז מוב, מען הסר ספקל .2.3.3

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

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

 .ואת החתימות כנדרש

תוחתם , כנסת המעטפה לתיבת המכרזיםכי בטרם ה, המציעים שיגישו הצעות יוודאו .2.3.4
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  הצעות לתקופה השל  לדחות את מועד ההגשה, לפי שיקול דעתה, ועדת המכרזים רשאית .2.3.5

 .ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם, נוספת

הזכויות המשפטיות בו וכל דבר , התקשרותהצמו את כדאיות הסכם ל המציע לבדוק בעע .2.3.6

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 .3

 :יענה על כל הדרישות שלהלן רשאי להגיש הצעות ספק אשר 4.1

 .תאגיד רשום כחוק בישראל 4.1.1

 .מנהל ספרים כדין 4.1.2

  ולא , בעצמו, בפריסה ארצית, למכבי נשוא המכרז הציוד המשרדיפריטי מסוגל לספק את  4.1.3
  רי מכבי אשר יכולה להתבצע באמצעות קבלן למעט הפצת הציוד לאת( י קבלן משנה"ע             
 ).      משנה             
            

 .נקודות גיאוגרפיות שונות 200 -פחות לל, בפריסה ארצית ציוד משרדימספק כיום  4.1.4

וספק המשנה בעל נסיון , לפחות באספקת ציוד משרדי שלוש שניםבעל ניסיון של המציע  4.1.5

 .שנים בהפצה בפריסה ארצית 3של 

וכפי שהם , לפי כללי חשבונאות מקובלים) 2007-2008(ים האחרונות תיבשנ  הכנסותיו 4.1.6

 .לפחות לשנה ₪מיליון   5  הן, חות הכספיים השנתיים שלו"משתקפים  בדו

 .אתר סחר אלקטרונימפעיל  4.1.7

 6 בהתאם לאמור בסעיף ,₪ 50,000 ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 4.1.8

 .להלן

  .ובידו קבלה המעידה על כך, המכרז ממכבי רכש את מסמכי 4.1.9

 

 אחדביעמוד  שלא מציע . עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה 4.2

  .הצעתו תפסל –התנאיםמ

  

   מסמכים שיש לצרף להצעה 5

למסמכי  'נספח ג - על המציע לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים בטופס ההצעה  5.1

 . המכרז

, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, לאפשר למציע, אך לא חייבת, תהא רשאית ועדת המכרזיםו 5.2

ל למכבי תוך "להשלים את המצאת הנ, י מכרז זה"רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ, היתר, אישור

יהיו , כאמור, רשיון או כל נייר אחר, היתר, אישור, ובלבד שכל מסמך, פרק זמן קצוב שיקבע על ידה

  .     ה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעותבעלי תוקף ותחול
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  התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה 6

יום מהמועד האחרון להגשת ) תשעים( 90המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  6.1

מכבי לבקש  רשאית, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, לאחר תום תקופה זו. ההצעות

, כ"ובסה(  יום ) ששים( 60של עד  נוספתף הצעותיהם לתקופה מהמציעים להאריך את תוק

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 

  .כאמור תשלח על ידי מכבי בכתב 

תשלח למכבי על ידי , וקף ההצעות או על ביטול ההצעותהודעה על הסכמה להארכת ת 6.2

זאת ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, שרה מחט' לידי הגב, המציע בכתב

  .מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה ימי עבודה 2בתוך 

  .על ידי המציע כהצעה שבוטלהתראה הצעתו , העדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמורב 6.3

 6.3לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  6.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  6.4

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

 

  ערבות 7

חמישים אלף (₪   50,000 הצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל שלל 7.1

למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה  'ה פחכנספי הנוסח המצורף - על, )שקלים חדשים

. ועד הדרישהימים ממ 10אשר תשולם בתוך , )"הערבות": להלן(ממנו באופן מהותי 

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

 2009יולי  הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן כאשר כמדד בסיס ישמש מדד 7.2

 .עד בכללו 6.12.09 הערבות תהא בתוקף עד לתאריך  15.8.09 יפורסם ביוםש

צדדי את הערבות לתקופה נוספת של - תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד, נוסףב 7.3

ותהיה , לעיל 5רק פפי -וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על, יום) ששים( 60עד 

 .זו נוספתבתוקף לתקופה 

ערבות  חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים ועדת, ילמבלי לפגוע בכלליות האמור לע 7.4

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 7.5

 ;מדויק בלתי מידע מהותי או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר הוא 7.6

 ;במכרז ההצעות להגשת האחרון חלוף המועד לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא 7.7

 מוקדם תנאי שהן במכרז ותההוראות הקבוע לפי פעל לא הוא במכרז כזוכה שנבחר אחרי 7.8
 .במכר הזוכה עם הציבורי הגוף ההתקשרות של ליצירת

 .תיפסל על הסף –הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור  7.9

  

  בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות 8

פי -הכל על, .או כל הצעה שהיא, כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותרמ 8.1

  .שיקול דעתה הבלעדי

מפורטים ה רכיביםבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול האמות המידה ל 8.2
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    :הבאיםהממדים ציון האיכות יקבע על פי 
 . המוצריםאיכות      

 .קי הספ"וצרים המוצעים עאיכות המ •
  

 : ובקרת איכות מחשובו יכולות לוגיסטיות     
יפרט  המציע .תוצרת יוצאת, תוצרת נכנסת -תהליכי אבטחת האיכות אשר מקיים הספק •

 בקרת איכות במסגרת ההצעה בכתב את תהליכי
 .רלבנטי ISOקיום תקן   •
, אופן הצגת הפריטים, םפריטי באיתורידידותיות למשתמש  -  אתר סחר אלקטרוניאיכות  •

, פקתםמגוון הדוחות הקיימים ברמת מנהל וברמת משתמש ונוחות ה, הזמנה פשטות הקמת
 .ערכים מוספים

וצי הרכב  ) אופן אחסנת הציוד סדר וניקיון גודל מחסן( המחסנים איכות –מערך לוגיסטי  •
 .גדול לקוח העומד לרשות הספק לשם מתן שרות בפריסה ארצית ל

 .ידני/ ממוכן  - והליקוטסון שיטת  האח •
 .מערכות המידע של הספק ויכולתם לתמוך בפעילות יכולות •

 
 כולל מכבי -שביעות רצון לקוחות      

 עמידה במפרטי המוצרים לאורך זמן •
 )זמינות, כמות, סוג מוצר(התאמה בין המוזמן למתקבל  •
 .התאמת חשבוניות לאספקות ולמחירון  •
 .מתן מענה לצרכים מיוחדים •
 .ידה בלוחות זמני אספקותעמ •
  .שביעות רצון כללית •

       
  .התרשמות כללית מהספק       

 על פי הערכה כוללת של, את איכות השירות ויכולתו של המציע ועדת המכרזים תבחן 8.3

, רמת השירות, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, משאביו, מומחיותו, המציע

על סמך שביעות רצון , מך הנתונים שצרף להצעהס לע ,מוניטין של היצרן ונסיון בארץ

 וכן על סמך בדיקת המלצות במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמות עם המציע 

י ועדת "י כל ממצא אחר שייאסף ע"וכן עפ, לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות

  .להלן 8.8כאמור בסעיף  , אם ימונה, י צוות בדיקה שימונה מטעמה"המכרזים או ע

  . שעמדו בדרישות ההכרחיותספקים יודגש כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי  8.4

ידו - על יםהמוצע הפריטים את, פי דרישת מכבי וללא תשלום-על, המציע במכרז יספק 8.5

  .של חודש ימיםיום מדרישת מכבי לספקה לתקופה  14וזאת בתוך , להדגמה ולנסיון

" עובר"של מציע שלא יעמוד בציון סף של ועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה  8.6

, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, לעילדהכלולים בסעיפי האיכות  רכיביםב

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/יעים פרטים נוספים ורשאית לדרוש מהמצ ועדת המכרזים תהא 8.7

המציע  על  מנת לבחון את , למלוא שביעות רצונה, שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון
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  הצוות .ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים 8.8

יע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס לבחון את המצ, 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 8.9

  .לדעת מכבי, אם הסטיה אינה סבירה, ה או כלפי מטהמעל כלפי 

, לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה) אך לא חייבת(ועדת המכרזים תהא רשאית  8.10

     , הפועל שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל  למקרה 

  .תוחודשים מיום תחיל 3 י מכבי בתוך"או יבוטל ע, שהיא מכל סיבה 

מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות  8.11

 .למכרז

  

  התחייבויות המציע הזוכה במכרז 9

) שבעה( 7בתוך , למסמכי המכרז "ב"כנספח הזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף  9.1

  .ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז

אישור עריכת , לפני מועד החתימה על ההסכם יום, הזוכה מתחייב להמציא למכבי

  .ללא כל הסתייגויות, י חברת הביטוח"ביטוחים חתום ומאושר ע

 .המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות  שייחתם  מסמכי 9.2

סך ב ערבות בנקאית אוטונומית מכביימסור המציע הזוכה ל, במעמד החתימה על ההסכם 9.3

 .המצורף להסכםנוסח י ה"התחייבויותיו עפ ביצועל ח"ש 200,000

  

  ביטול המכרז 10

 התחייבות כלשהי כלפי, או בבחינתן, או בקבלת הצעות, לא יהיה בעצם פרסום המכרז 10.1

ציוד  ים הסכם לאספקת/ים הזוכה/ידי מכבי והמציע- כל עוד לא ייחתם על, מציע כלשהו

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

על פי שיקול דעתה , א זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכוןמכבי תה 10.2

  .לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז -אך לא חייבת  - וכן תהיה מכבי רשאית , הבלעדי

  .כל המציעים אשר הגישו הצעות במכרזאלקטרוני ל הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר 10.3

רוכשי מסמכי מאו למי /למי מהמציעים במכרז ולא תהא , החליטה מכבי על ביטול המכרז 10.4

  . 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/ו במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת

  או העתק מהם לידי אחר/להעביר אותם ו

.  
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  מכות שיפוטס 12

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

 

 
  :המוצריםת וקבוצ .1

  

/ שם קבוצה 
  תת פרק

  פירוט פרק

מכשירי   1.1

  כתיבה

עטי סימון , עט חד פעמי, לורד הדגשה, לורד, עטים כדוריים, טושים

  .לסוגיהם

, מדבקות שונות, נייר צילום, נייר דפדפת, יומנים, בלוקי כתיבה  1.2  מוצרי נייר

, נייר פקס, פנקסים, רציף,מוצרי נייר, סדיני נייר, מעטפות ,ותמחבר

   .וקרטונים, שקפים, בריסטולים, נייר שכפול, מכתביות

 –ציוד משרדי   1.3

  כללי

מכונות , מחדדים, לחצנים, נעצים, סיכות, מהדקים, אביזרי מחיקה

אקדחי , מכונות צבת, מנקבים, ליוטינותיג, סכינים, מספרים, חידוד

, סרטי הדבקה שקופים, דבקים לאומנות ולגרפיקה, דבקים, תסיכו

מגשי , מעמדי שולחן, חותמות, מכשירי קידוד, מעמדי סלוטייפ

, אלפונים, סדרני טלפון, כרטיסיות, סלי אשפה, קופות, מכתבים

, סרגלים, כריות וחותמות, עזרי תיוק, אלבומים, לוחות תכנון, יומנים

  .  ניקויואביזרי ,  נייר פחם, גומיות

, טיוטן למדפסת, מחשב/זרוע לטלפון, הדום לרגליים, ארון מפתחות  1.4  מיכון משרדי

  .מכונות חישוב אלקטרוניות ושנאים למכונות חישוב, מחשבי כיס

תיוק ואחסון   1.5

  מסמכים

, סדרנים, כריכות לשמירת מסמכים, תיקיות, קלסרים ותיקי טבעות

מוצרי ,  קופסאות קטלוג וארכיון, תיקי אינדקס, חוצצים, הרמוניקות

משולשים , תיקי גב, סופרפייל לתיוק ואחסון תיקי מנילה ותליה

 . תיקי עסקים ומזוודות, כרטיסי ביקור, מגשים פנקסי טלפון, קטלוגים

ציוד היקפי   1.6

למחשבים 

  ולמדפסות

כל , ' וכו, חומרי ניקוי,כבלים,עכברים ,תופים ,ראשי דיו , טונרים

  )ולא ממוחזר או תחליפי(י של היצרן הציוד מקור

מגירות (פחי פלסטיק , דרגשים מפלסטיק, ברגים למושב אסלה ריהוט משרדי  1.7

, סטופרים לדלת, סל אשפה, קרחום) חוליות משרדיות, ריותאמודול

  .מחברי כסאות מתכת וסלי כביסה, צידניות, מתקני מברשת לאסלה
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  .מתקני מגרות ועגלות

מוצרים   1.8  .ניילונים ושקיות גופיה, מוצרי טכסטיל, סשלטים מפרספק

/  יםמשלימ

  מוצרי מזון

  כלים חד פעמיים

  .  'סוכר וכו, תה, קפה

ציוד משרדי   2.1 

  לוגו+ חודייי

 מעטפות וגלילי נייר תרמי, שקיות, לוגו + דיסקטים , לוגו  + קלסרים

  .וכל מוצר אחר שיוגדר

  

  

 :המוצרים מפרטי .2
 .מי לעמדות השרותמפרט גלילי נייר תר .2.1

  
  :לפי המפרט הבא" לי מכבי: "לעמדות –גלילי נייר תרמי      

  . מטר 250: אורך נייר, מ "מ 210: רוחב גליל,  2: "ליבה בקוטר פנימי: מידות        
  .צד תרמי חיצוני –גלילה הפוכה        
  .לבן: צבע.  ר"גרם למ 70: משקל נייר מרחבי      

          .שנים לפחות 5 –בתנאים רגילים ל / הכתוב על עמידות : עמידות
          .בצבע כחול, רץ  –לוגו מכבי  –לאורך הנייר בשוליים בלבד בצד אחד : הדפסה בחזית הנייר

  .  גלילים בקרטון 2.  בשרינק - כל גליל עטוף בנפרד : אריזה        
  

  :לפי המפרט הבא" ניהול תורים"רמי תגלילי נייר 
  מ"מ 80: קוטר גליל מלא, מ "מ 80: רוחב גליל,   1:  "בקוטר פנימי רוחב ליבה       
  ) .מטר 50: אורך נייר(      
  .ר"גרם למ 70: משקל נייר מרחבי       
  . בצבע כחול, רץ  –לוגו מכבי  –לאורך הנייר בשוליים בלבד בצד אחד : הדפסה בחזית הנייר      
  .גלילים בקרטון 50- גלילים עטופים בשרינק  5כל : אריזה      
  

  .על המציע להציג מסמכים מקוריים של יצרן הנייר

  .פיילוט שיארך כשבועיים .גלילים מכל סוג לצורך בחינה 5על המציע לספק 

  

 .פריטים יעודים עבור מכוני הדימות במכבי .2.2
 
 :דיו

  .בלבד Rimageחברת  תוצרת) חברת דינקו( Rimageדיו לצורבים של 
a.  2000 –מיכל הדפסה שחורI – 19ml, Rimage Print Cartridge RB1  
b.  2000 –מיכל הדפסה צבעוניI – 17ml, Rimage Print Cartridge RC1 

  
  

  :רובוטריקים לצריבה בדיסקים 

 700אשר תכולת המידע שלהם הינה , בעלי שטח פנים להדפסת דיו ומסכה לבנה, דיסקים ממורכזים
MB ונדיפות נמוכה. 

 
המאשרות כי הדיסקים המוצעים מתאימים לצריבה דינקו  -ו CDPת וחברהמ על המציע לצרף אישור 

  . המשווקים על ידם ברובוטים
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  .של הדיסקים המוצעים יחידות 50על המציע לספק 

  

 
 .'נספח ו-הפריטים הפריטים מופיעים במחירוןכל הגדרות מדויקות של  .2.3

  

מתחייבת  אינה מכבי. לבדכמויות הצריכה השנתית המצוינות במחירון הפריטים הן לצורך מידע ב •
 .לרכוש כמות זו או כל כמות שהיא

  .לשנות את תמהיל הצריכה בין הפריטיםאת הזכות מכבי שומרת לעצמה  •

  

  

 המשרדי ציודואספקת ההזמנת  .3
 באיכות וברמת שרות , במועדים, בהיקף, באופן, המציע יספק את השירות במהלך כל תקופת ההסכם .3.1

, למכרז ועל פי נהלי העבודה שיגובשו בעתיד על ידי מכבי' בנספח אכמפורט במפרט הדרישות , נדרשת

 .הכול כפוף לאמור בהסכם ובתנאי המכרז
 

כל שינוי . יאושרו על ידי מכבי/ולמותגים שאושרו , הזוכה יספק את המוצרים בהתאם למפרטי המכרז .3.2

 .במותג ביחס למוצע במכרז יבוצע רק לאחר אישור מכבי בכתב
 

 .חדש בלבד באריזתו המקורית הזוכה יספק ציוד .3.3
 

ש ורמת "לרבות שטחי יו, י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל"השרות יינתן ע .3.4
 .הגולן

  

 380 - כ כמות מוערכת של לקוחות כיום היא ,  המציע יספק את הזמנות הציוד לכל לקוחות מכבי .3.5

, הובלה, כולל אריזה, ידי המציע-ה עלההזמנות תסופקנ, אתרים בכל רחבי הארץ 200 - בכ, לקוחות

  .על חשבונו ואחריותו, הפצה ופריקה
 

תוכנית הפצה שבועית לאספקת הציוד לכל   יום מהודעת הזכייה 14תוך  המציע יכין ויגיש לאשור מכבי .3.6

: להלן ( אחת לשבוע  ביום מוגדר ובטווח שעות קבוע בהתאם לשעות הפתיחה של סניפי מכבי, לקוח

   ").צהתכנית ההפ"
 

נוכחה מכבי כי המציע . המציע יספק  הזמנות פריטים ללקוחות אך ורק מתוך מחירון הפריטים בלבד .3.7

או סיפק או ניסה לספק /ידי מכבי ו-סיפק או ניסה לספק פריטים שמחוץ למחירון הפריטים שאושר על

, סכםהת של התראה מכבי בזאת הפרה יסודי, פריטים שנפסלו או בוטלו תוך כדי תקופת ההתקשרות

 .כל זאת מבלי לגרוע מזכות מכבי לפיצוי מוסכם כמפורט בהסכם להלן ולכל סעד אחר
 

סר כפי שתימ, ל במסגרת האשראי התקציבי של אותו לקוחוהכ - המציע יספק הזמנות ציוד ללקוחות  .3.8

 .ידי מכבי מידי תקופה-לספק על
  

סום הזמנות לקוח שחרג מהמסגרת ויח, בצורה ממוחשבת) לפי יעדים(המציע ינהל חשבונות לקוח  .3.9

אלא באישור נציגי מכבי המוסמכים , ולא יספק הזמנות אלה, באמצעות מערך המחשבים, התקציבית

 .לכך
 

. )יעד(הציוד המסופק יגיע באריזה נאותה עם תווית זיהוי ועם תעודת משלוח לפי מספר לקוח  .3.10

ט "יצוינו מק, קים לאתרי מכבי המציע מתחייב כי בתעודות המשלוח שילוו את המשלוחים המסופ

 .תקציב הלקוח והיתרה התקציבית , המציע
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 נקבע לפריט . בתיאום מלא לדרישות המכרז, המציע יספק את המוזמן באיכות וטיב מעולים .3.11
 .יעמוד אותו פריט נשוא ההזמנה בדרישות התקן, או תקן מנחה, תקן רשמי - כלשהו     

 
 ביום קבוע ובטווח השעות כפי שיקבעו , בשבוע המציע יספק את ההזמנות לכל לקוח פעם .3.12

             .בתכנית ההפצה  ובתנאי שההזמנות נתקבלו אצל המציע עד יומיים קודם ליום החלוקה

 
 המציע יספק את ההזמנה בתוך פרק , ידי נציג הלקוח-לאחר שנתבקש לכך על, במקרים חריגים .3.13

יה זכאי לתשלום נוסף בגין ביצוע השירות המציע לא יה. זמן של יומיים ממועד קבלת ההזמנה

  .הזמנות בחודש 10עד , ז מקוצר כאמור"בלו

 
 מכבי ויספק את  ידי-המציע יבצע הזמנות שנתקבלו אך ורק מנציגי הלקוח המאושרים על .3.14
  .לידי נציגי הלקוח או למי מטעמם ביחידה ההזמנות    

 
  וזאת מבלי לפגוע , ות כנדרשהמציע ינהל  הזמנות פתוחות וישלים חוסרים מהזמנות קודמ .3.15

  .או לרכוש מספק חלופי כמוגדר בהסכם של מכבי לקבל פיצוי מהמציע על פי הסכם זה בזכותה  

 
 .המציע  יקבל החזרות פריטים באריזתם ויזכה את הלקוח בתעודת זיכוי בהתאם .3.16

 
 המינימום  המציע יחזיק בכל עת מלאי בכמות, והציוד הייחודי"  מכבי"לגבי הציוד הכולל לוגו  .3.17

  .ידי נציגי מכבי ובאישורם-בכפוף לשינויים שיקבעו על, שצוינה במכרז, לפחות

  

  לפי כל חתך , או להסכם/ח או נתון רלוונטי להזמנות ו"כל דו, המציע ימציא למכבי .3.18

 .  שעות מקבלת הבקשה מנציגי מכבי 48תוך , בכתב או במדיה מגנטית, שיידרש            
 
 החתימה תכלול . על גבי תעודת המשלוח תהיה אסמכתא לקבלת ההזמנהחתימת נציג הלקוח  .3.19

             .חתימה ידנית ותאריך, של נציג הלקוח המוסמך חותמת
  

  

  :ואתר סחר אלקטרוני מערכת המחשוב .4
  

 :פעיל המאפשר את ביצוע הפעולות הבאות בבעלות המציע אתר סחר אלקטרוני .4.1
 .ללת פרטי התקשרות עם הספקהכוחיצה ייעודית עבור לקוחות מכבי מ .4.1.1
 .בסל המוצרים המורשה של מכביחסימת הזמנות לפריטי ציוד שאינם מופיעים  .4.1.2
 .תצוגה של משפחות הפריטים .4.1.3
ט "ומק) כולל דגם ושם יצרן(אורו ית, תמונת הפריט: אפשרות צפייה בסל הפריטים המורשה כולל .4.1.4

 .ספק
 .ט מוצר"או מק/פ שם ו"מנוע חיפוש מוצר ע .4.1.5
חסימת הזמנות למתקנים , פי מסגרת תקציבית מוגדרת-ול תקציב לכל מתקני מכבי עלניהלשונית  .4.1.6

  .ויתרת תקציב עדכנית שניצלו את תקציבם
 .לשונית דוחות בפורמט אקסל .4.1.7

 
   .4.2 .ברמת חודשית לכל מתקן ח ניצול תקציב מחוזי"הפקת דו

 
   .4.3   .י מכבי"הקצאות התקציב יועברו לספק ע
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ניהול ומעקב אחר תעודות , ניהול ומעקב אחר אספקות והזמנות, ימערכת ממוחשבת לניהול מלא .4.4

 .משלוח וחשבוניות מס כולל הפקת דוחות ממוחשבים בנושאים הללו
 
  

 מדדי ניהול ואיכות .5
על מנת לשמור על רמה זאת . המציע מתחייב לספק שירות במקצועיות ובהתאם להוראות ההסכם .5.1

 :רבעונית ושנתית כדלקמן/שר ידווחו ברמה חודשיתא, מתחייב המציע לעמוד במדדי ניהול ואיכות
   עמידה בלוח זמנים  משלוחים .5.1.1

לא יורשה איחור ביום ובשעות האספקה ללא תיאום . מידי שבוע יבוצע משלוח ללקוח ביום קבוע
האספקה תבוצע לא יאוחר מיום , שבתון/במקרה בו יום האספקה הוא יום חג. מראש עם נציג מכבי
  .העבודה שלמחרת

  פקת מוצרים שגוייםאס .5.1.2
, דהיינו חוסר התאמה של הפריט שסופק לפריט שהוזמן(לא יורשו טעויות באספקה במובן האיכותי 

  . פריט אחר לגמרי או/המותג ו או/או היצרן המבוקש ו/הן מבחינת המפרט המבוקש ו

  )מבוטלים(אספקת מוצרים פסולים   .5.1.3
, כמו כן. כבי ולא יורשה לספק אותםיחסום המציע בקשת פריטים שלא במחירון הפריטים של מ

  .או נגרעו ממחירון הפריטים/או נפסלו ו/המציע לא יורשה לספק פריטים שהורדו ו

כל סטייה ביחס למדד כלשהו ממדדי הניהול והאיכות הקבועים לעיל תיחשב כהפרה יסודית של  .5.2
ל התחייבות אחרת האמור לעיל אינו גורע מזכותה של מכבי לראות בהפרה ש. ידי המציע- ההסכם על

-ואין משמעותו כי הפרה אחרת כלשהי של ההסכם על, כלשהי של המציע כהפרה יסודית של ההסכם
 .ידי המציע אינה בגדר הפרה יסודית

 

 מחשוב ותיעוד, תקשורת .6
 :מערכת המחשוב והתקשורת של המציע תוכל לבצע כל האפשרויות הבאות  .6.1

      התקציב  השנתי של הלקוח, מחירי הפריטים הפקת תעודות המשלוח והחשבוניות שיכללו את   .6.1.1
  .ט המציע"את מקוכן , ואת יתרתו

 .ייחודי למכבי מחירון פריטים  .6.1.2
 .)חוסרים להשלמת(כולל הזמנות פתוחות ) כמויות וערכים כספיים(ניהול הזמנות לקוח   .6.1.3
 .דוח הזמנות פתוחות   .6.1.4
חסימת ביצוע  כולל אפשרות, תפי מסגרת אשראי תקציבית מוגדר-ניהול חשבונות לקוחות על   .6.1.5

 .הזמנות ללקוח שניצל את יתרת האשראי
   .6.1.6 .חסימת הזמנות פריטים שמחוץ למחירון הפריטים של מכבי

כפי , שוניםותקופה  לפי מאפייני ריכוז, בחתכים שוניםחות בקרה והתחשבנות "דו הפקת  .6.1.7
  : כגון , שידרשו

  .הזמנות ומכירות לפי לקוח ⇐

  .זומכירות לפי מחוהזמנות  ⇐

  .רכש מוצריםכלל  ⇐

  .ומכירות לפי פריטהזמנות  ⇐

  .לגבי כל  לקוח, בכל מועד נתון, יתרות תקציב ⇐

  .בצי אקסלק- דוחות הבקרה יוגשו כ ⇐
  

       .6.2 לות מכבי ימידע  הקשור לפע למכבי על פי דרישתה כל, המציע מתחייב לשמור במערכת ולהפיק
       .שנים 7של  עד לתקופה, ובמשך כל תקופת ההסכם ותקופות החידוש כפי שיהי
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  "מנהל פרויקט" .7

 שיהיה איש קשר מרכזי ואחראי בכל שלבי") מנהל פרויקט: "להלן (המציע ימנה נציג מקצועי מטעמו   .7.1
לפניות ופתרון בעיות הן מול  הנהלת מכבי והן מול נציגי הלקוחות , בישיבות התיאום, ההתקשרות
                    .ברחבי הארץ

  אית לדרוש מהמציע להחליף לאלתר ומבלי לנמק זאת את מנהל הפרויקט מכבי תהיה רש  .7.2
  והכול , עמידה בדרישות המקצועיות ובדרישות השירות-במקרים של אי התאמה או אי
          .על פי  שיקול דעתה הבלעדי של מכבי
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  'בנספח                    
  

  ה ס כ ם

    2009_________  בחודש ____  אביב ביום -ערך ונחתם בתלשנ

  

  ב י ן

  בריאות-מכבי שירותי                       
  227/99' אגודה עותמנית מס

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

                                                         "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" –קרא להלן אשר ת             
  

                   
  , מצד אחד        

  

                                         ל ב י ן

                                               
                                               
                                       ' מרח  

                           
                                  : דואר אלקטרוני
                                  : דואר אלקטרוני

  ,"הזוכה" –אשר יקרא להלן 
  , מצד שני                                                                                                                      

  

  

  
  .ציוד משרדיאספקת ל ,111/2009 ושמספרפומבי ומכבי פרסמה מכרז    הואיל

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

  
  מכרזל "'ג"כנספח אשר העתק ממנה מצורף , )"ההצעה" –להלן (הגיש הצעה למכרז  הזוכהו  הואילו

  ;ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה
  

  ;כזוכה במכרז זוכההוועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על   והואיל
  

  ;ובכל נספחיו רטים בהסכם זההסכים להעניק את השירותים בהתאם לתנאים המפו זוכהוה  והואיל
  
  
  

  :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
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  פרשנות .2
  .או כדי להשפיע על תוכנם/הסכם ואין בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ה

  
  

  הגדרות .3
  –אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר , בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם

  
  .על נספחיו, סכם זהה                             -" ההסכם"
  
  .מכרזל "'ג"נספח  –ההצעה האמורה במבוא להסכם           -" הצעהה"
  

  .המציע שזכה במכרז                     -" זוכה"

  
, לרבות אריזתו, אספקה ישירה של ציוד משרדי לכל אחד ממתקני מכבי   - "ים/השירות

פריקתו והכנסתו למתקן או למקום אחר בהתאם להוראות נציג , הובלתו
למכרז ובהסכם זה על  'נספח א - הכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט ב, המתקן
  .נספחיו

"

  
"      בין שהוא פורט בהצעתו של המציע ובין אם הוא מופיע , ציוד משרדי לסוגיו                                   -  "ציוד

                                                       .באישורה של מכבי, בקטלוג המחירים של המציע כפי שיהיה מעת לעת

  
  או           /המאושרים לאספקה ליחידות מכבי ו, למכרז 'נספח ו - ון פריטי הציוד מחיר             - "מחירון הפריטים"    

                                                      בניכוי הנחה (מתוך מחירון וקטלוג הספק הרגיל , פריטים  שיאושרו בהמשך
  .) מכביקבועה ל                                                     

  
עמלה זו תיגבה בגין . ות באספקת מוצרים למכביכעמלה בגין כל העלויות הכרו                – "עמלת הפצה

והזוכה משמש לגביהם כספק ' פריטים לגביהם למכבי הסכם מחירים  עם צד ג
העמלה לא תעלה על . אחזקת מלאי והפצה -שירותים לוגיסטיים ובכלל זה

האחוז נקוב מהמחיר אותו קבע מכבי עם . ק למכרזהאחוז המוצע בהצעת הספ
  .  'צד ג

"

  
"  . י מכבי"תוכנית הפצת הציוד למתקני מכבי שאושרה ע              – "תוכנית ההפצה

  

"  .נציג מכבי באגף נכסים בינוי ולוגיסטיקה האחראי לניהול הפעילות עם הספק                 - "אחראי ארצי

  

  אנשי קשר .4
  

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל  נציג מחלקת אחזקה ולוגיסטיקהאת  מכבי ממנה בזה 4.1
 .הקשור לביצוע הסכם זה

  
 .בכל הקשור לביצוע הסכם זה זוכההלהיות נציג ____________ ממנה בזה את  זוכהה 4.2

  
יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי , יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות זוכההנציג  4.3

 .י מכבי"אם ידרש לכך ע, )והמנהל(התיאום עם נציגי מכבי וישתתף בישיבות 
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  התקשרותתקופת ה .5
  

שלוש שנים  תהא לתקופה שללאספקת ציוד משרדי לאתרי מכבי הזוכה ההתקשרות עם  5.1
  .)"תקופת ההסכם"או /ו "תקופת ההתקשרות" –להלן ( _____________שתחילתה ביום 

 
שנתיים תקופות נוספות בנות שתי תקשרות בלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת הה 5.2

תקופות " –להלן ( ההסכםותנאי  הוראות יתרתוך שמירה על כל , בתנאים זהים, כל אחת
 )."האופציה

  
  

  לעניין מתן השירות ספקהוהצהרות התחייבויות  .6
 

אדם מקצועי -ברשותו כוחו כי הוא עוסק במתן שירותי אספקת ציוד משרדי, מצהיר זוכהה 6.1
לרבות , לאספקת השירותים כמפורט בנספחים להסכם זה, כן הידע והאמצעיםו, ומיומן
 . המפרט

או /מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו זוכהה  6.2
י "לצורך הפעלת עיסוקו וקיום השירות עפ, או הרישיונות הדרושים על פי הדין/ההיתרים ו
ל יהיו בעלי תוקף בכל "אחריותו וחשבונו לגרום לכך שכל הנמתחייב על  זוכהה. הסכם זה

במשך כל תקופת , ותקופת האופציות ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם  תקופת ההסכם
 .ההתקשרות

בהתאם למפורט , למכבי את הציוד המשרדי ספקל, בכל תקופת ההתקשרות, מתחייב זוכהה 6.3
עריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה הת, הכמויות , המפרטים ולעמוד בכל, בהסכם זה

 .ובמסמכי המכרז
, לרבות מתקני העזר, מתחייב כי בדק את כל המתקנים הקשורים לביצוע השירות זוכהה 6.4

מחסנים ומערך ההפצה שלו והוא מתחייב כי יוכל לעמוד בנפח העשייה הנוספת בגין מתן 
פי שהם מוגדרים בהסכם תוך עמידה בהיקפים ובמועדי האספקה כ, השירות נשוא ההסכם

  .ולשביעות רצונה המלאה של מכבי, ובמכרז
  , תעודות משלוח, יצרף דוגמאות של דוחות זוכהבמעמד החתימה על ההסכם ה 6.5

  .להוכחת יכולתו על פי האמור בסעיף זה, ידרש על ידי מכבייוחשבוניות וכן כל מסמך אחר ש
 :מידעמערכות  6.6

פ "גי שברשותו עמתחייב להתאים את המערך הטכנולו זוכהה 6.6.1
 .הנדרש במכרז עד למועד תחילת העבודה בפועל

יפרסם באתר הסחר האלקטרוני את כל רשימת  זוכהה 6.6.2
, הפריטים בהם זכה בהתאם לתיאורם המחירון הפריטים

 . מספר קטלוגי ומחיר, תמונת הפריט 

, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות, מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה זוכהה 6.7
 .בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין

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

  .של ההסכם
  
  

  שרותיםאספקת ה .7
 

ברמת  ,באיכות, במועדים, בהיקף, יספק את הציוד והשירות במהלך ההתקשרות באופן זוכהה 7.1
כפוף לאמור בהסכם זה בהכל  ,גובשו בעתיד על ידי מכבישרות נדרשת ועל פי נהלי העבודה שי

 .ובתנאי המכרז
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, הובלה, כולל אריזה. יספק את הזמנות הציוד לכל לקוחות מכבי והגופים הנוספים זוכהה 7.2
 .על חשבונו ואחריותו, הפצה ופריקה

ובכלל זה מתכלים , פריטים או קבוצת פריטיםחלק מהמכבי רשאית להפסיק לרכוש מהזוכה  7.3
 .ימים 60בהתראה של , פסותלמד

לוחות הזמנים לאספקת הציוד לסניפים תהא בהתאם לתוכנית הפצה ארצית קבועה ברמה  7.4
 ").תכנית ההפצה: "להלן ( זוכהשבועית שהגיש ה

 .הזוכה יספק ציוד חדש בלבד באריזתו המקורית 7.5
ש "חי יולרבות שט, י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל"השרות יינתן ע 7.6

 .ורמת הגולן
. למסמכי המכרז' נספח ו -הפריטים  כמוגדר במחירון –יתחייב להחזיק מלאי מינימום  זוכהה 7.7

 .יחזיק הספק מלאי כך שיתאפשר מענה הולם לביקושים, בפריטים בהם לא מוגדר
ידי לקוחות מכבי תהיה אך ורק מתוך מחירון הפריטים -רשימת הפריטים המותרים לרכש על 7.8

ידי מכבי בהמשך תקופת - י מכבי  ובהתאם לשינויים במגוון אשר ידרשו ויאושרו על"עהמאושר 
 .ההתקשרות

אפשרות לרכש פריטים , באמצעות מערכת המידע שברשותו, יחסום ללקוחות מכבי זוכהה 7.9
יציג  את תהליכי הבקרה  זוכהה. ידי מכבי-שאינם כלולים במחירון הפריטים המאושר על

  .שר יופעלו על מנת להבטיח חסימה זוהממוחשבים והפיזיים א
כפי , הכול במסגרת האשראי התקציבי של אותו לקוח –יספק הזמנות ציוד ללקוחות  זוכהה 7.10

 .ידי מכבי מידי תקופה-על זוכהשתימסר ל
ויחסום הזמנות לקוח שחרג , בצורה ממוחשבת) לפי יעדים(ינהל חשבונות לקוח  זוכהה

אלא באישור נציגי , ולא יספק הזמנות אלה, מחשביםבאמצעות מערך ה, התקציביתמהמסגרת 
  המוסמכים לכך מכבי 

 מתחייב כי בתעודות המשלוח שילוו את המשלוחים המסופקים ליחידות יצוינו על גבי זוכהה 7.11
           .ב הלקוח והיתרה התקציבית החשבוניות תקצי

 זוכהקבלו אצל היספק את ההזמנות כפי שנקבעו בתכנית ההפצה  ובתנאי שההזמנות  נת זוכהה 7.12
 .עד יומיים קודם ליום החלוקה

יספק את ההזמנה בתוך פרק  זוכהה, ידי נציג הלקוח-לאחר שנתבקש לכך על, במקרים חריגים 7.13
לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין ביצוע שרות זה  זוכהה. של יומיים ממועד קבלת הזמנה זמן
 .הזמנות בחודש 10עד , ז מקוצר כאמור"בלו

ידי מכבי ויספק את - זמנות שנתקבלו אך ורק מנציגי הלקוח המאושרים עליספק ה זוכהה 7.14
 .לידי נציג הלקוח או מי מטעמו ביחידה ההזמנות

וזאת מבלי לפגוע , הזמנות פתוחות וישלים חוסרים מהזמנות קודמות כנדרש ינהל זוכהה 7.15
 .על פי הסכם זה זוכהשל מכבי לקבל פיצוי מה בזכותה

 .ים באריזתם ויזכה את הלקוח בתעודת זיכוי בהתאםיקבל החזרות פריט  זוכהה 7.16
 יחזיק בכל עת מלאי בכמות  המינימום  זוכהה, והציוד הייחודי"  מכבי"לגבי הציוד הכולל לוגו  7.17

ידי נציגי מכבי -בכפוף לשינויים שיקבעו על, )מחירון הפריטים(למכרז ' נספח ושצוינה ב, לפחות
 .ובאישורם

 תעודת משלוח חתומה על ידי מנהל. במכבי על תעודת משלוחיחתים את מקבל הציוד  זוכהה 7.18
 .קרי אישור כי הציוד התקבל –" מסירה"תהווה אישור ל, האתר או מי מטעמו

 :אספקת גלילי נייר תרמי לעמדות השרות 7.19
 זוכהה .שינויים בתצורות הגלילים במהלך תקופת ההתקשרותעל ידי מכבי ייתכנו  7.19.1

סביר בכדי למנוע הפרעה לעבודה השוטפת של מתחייב לספק מענה מקצועי ובזמן 
 .סניפי מכבי

מתחייב , במידה ואיכות גלילי הנייר התרמי אינם לשביעות רצונה המלא של מכבי 7.19.2
ימים במחיר זהה למחיר  7תוך  להציע מוצר חלופי שיענה על דרישות מכבי זוכהה

 .שהוצע במכרז
לאחר רק תם לסניפים תחל י מכבי והפצ"הגלילים החלופיים יעברו הליך אבלואציה ע 7.19.3

  .ממכביאישור בכתב 
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מתחייב  זוכהה –7.16אספקת פריטים האמורים לעבור הליך אבלואציה כדוגמת נשוא סעיף  7.20
, במידה ואיכות המוצרים אינה עומדת בדרישות מכבי. לספק פריטים באיכות הנדרשת למכבי

  .את ההסכם מכבי שומרת לעצמה את הזכות לרכוש את הפריטים מספק אחר או לבטל
  
  

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

  
  ותמיכה מקצועית הדרכה .8

  
המיועדים להפעיל את המערכות ולהשגיח על פעולתן התקינה מכבי ידריך את עובדי  זוכהה 8.1

ההדרכה תנתן בכל . הנחיות היצרן לפי, בהפעלתן ובתחזוקתן ברמת המפעיל, בשימוש במערכות
, בה תוצב המערכת מיד לאחר התקנתה ותמשך עד אשר יוטמע השימוש במערכת אתר מכבי

  .אתרלשביעות רצון מנהל ה
  

יספק עם כל מערכת ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן וכן תמצית  זוכה 8.2
  .   הוראות אחזקה בעברית

  
ית שוטפת בהפעלת המערכות ובשיטות העבודה בהן למשתמשי תמיכה מקצוע יספק זוכהה 8.3

  .לפי הצורך או לפי פניה של מכבי, המערכות
  

  
   התמורה ותנאי תשלום 9

 
 - טופס ההצעההנקוב ב} מ"עלא כולל מ{פי  המחיר ליחידת מכירה -מחיר הפריטים יהיה על       9.1

 .למכרז' גנספח       
 .כנגד חשבונית מס, דיןלמחירים הנקובים יתווסף מס ערך מוסף כ 9.2
 .מ לפחות"לפני מע ₪ 150סכום הזמנה מינמלית יהא  –הזמנת מינימום  9.3
הזמנה בניכוי ההנחה מחירו של פריט שאינו כלול במחירון הפריטים יקבע בעת הוצאת ה 9.4

או המוסדי /פי מחירי מבצע לשוק הפרטי ו-או על, למכרז' נספח ג-המנויה ב הקבועה למכבי
. ביניהםהנמוך , או על פי מחיר אחר שיסוכם בין הצדדים, ההזמנה התקפים בעת הוצאת

 ").המחירון התקף בעת הוצאת ההזמנה: "להלן(
היה ומכבי תהיה מעונינת להוסיף למגוון  -יהיה זכאי למחירי מכבי  זוכההוספת פריטים בהם ה 9.5

ר מכבי את הפריטים עבו זוכהירכוש ה, )ספק אחר של מכבי(' הפריטים פריט הנרכש מצד ג
בנוסף לעלות המוצר המוסכם בין מכבי  עמלת הפצהמהספק האחר במחירי מכבי ויגבה ממכבי 

 .'לצד ג
, כוללת את כל העלויות הכרוכות באספקת המוצר לאתרי מכבי עמלת ההפצה, למען הסר ספק 9.6

  .עלות ליקוט והובלה, לרבות עלות אחזקת מלאי
וערכה המכסימלי יהיה על פי , מעלות פריט יחידת אספקה אחת %-תתומחר כ עמלת ההפצה 9.7

  .הצעת הספק
מותגים חדשים העונים לדרישות /להציע מוצרים זוכהבמהלך תקופת ההתקשרות רשאי ה 9.8

לא /מכבי שומרת לעצמה את הזכות לאשר, או באיכות משופרת/ו מכבי במחירים מופחתים
 .לאשר מוצרים אלו

 .חודשים ממועד חתימת ההסכם 12ים בהצעה ישארו קבועים למשך המחירים  הנקוב 9.9
 : הצמדות המחירים 9.10

 -יוצמדו מחירי המוצרים מחתימת ההסכם חודשים 12לאחר תום  ,חודשים 12 -אחת ל 9.10.1
על פי המשקולות , לשינוי במדד המחירים לצרכן ולשינוי בשער הדולר, מעלה ומטה
מדדים בין תחילת פי השינוי שחל ב ההצמדה תהיה על. בטופס ההצעה זוכהשביקש ה

המדדים אליהם בוצעה ההצמדה יהוו את מדדי הבסיס לחישוב . תקופה לסופה
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ארצות $ , בחישוב ההצמדה %________ומהוה , נקודות____ : מדד המחירים לצרכן
 .בחישוב ההצמדה %________ ומהווה , ח לדולר"ש_______הברית 

 .העוקב לחודש החישוב העדכון יחול החל בראשון לחודש
או עמלות בגין משלוחים לרבות /לא יחולו על מכבי כל תשלום וכי  להסרת ספק מובהר 9.11

  .שינתנו על ידי המציע  על פי הסכם ההתקשרות נשוא מכרז זה השירותים 
שנקבע הפריטים יהיה אך ורק תמורת אספקת הפריטים שהוזמנו לפי מחירון  זוכההתשלום ל 9.12

 .זהלמכבי ועל פי תנאי התשלום המפורטים בהסכם 
עבור , לקוח של מכבי/חשבונית מס מרוכזת נפרדת לכל יחידה, בסוף כל חודש, יגיש זוכהה 9.13

 .שבוצע במהלך החודש השוטף השרות
 נציגי ידי-חתומות על תעודות המשלוח כל עם העתקים של, רורההחשבוניות תוגשנה בצורה ב 9.14

  .של היחידה המקבלת כולל שם הנציג מקבל הסחורה מטעם מכבי/בחותמת אישית הלקוחות
+ בתנאים של שוטף , למכבי זוכהי ה"אשר יוגשו ע, התמורה תשולם כנגד חשבוניות מס כחוק 9.15

  .יום ממועד תאריך כל חשבונית 65

 ייב לספק את הציוד באותו המחיר ובאותם התנאים לגופים הנוספים כהגדרתםמתח זוכהה  9.18

   .באם ירצו בכך, בהסכם

להתקשר עם  או מי מהם יהיו מעונינים/כי בכל מקרה שהגופים הנוספים ו, להסרת ספק מובהר  9.19

יבואו במקומו , "מכבי"בו נאמר  הסכםב בכל מקוםסכם זה ויחולו עליהם תנאי ה, זוכהה

, כאילו היו הם מכבי, יחולו עליהם, זההסכם והוראות , בהתאמה, ים הנוספים כאמורהגופ

  . כולל הוצאת חשבוניות תעודות ומסמכים לגוף הנוסף ישירות

זוכה יוכלו להתקשר עם ה, בכך םמעונייניכי הגופים הנוספים שיהיו , להסרת ספק, וד מובהרע  9.20

, זוכהאו אחרת בינם לבין ה/תקשרות קודמת ואף אם קיימת ה, זה הסכםי תנאי "עפבמכרז 

 זוכהאו האחרת עם ה/התקשרותם הקודמת ו זה תבוא במקוםהסכם י תנאי "והתקשרותם עפ

  . האמור

כמות והתקציב , תאורו, זוכהה ט"מק, הפריט תעודות המשלוח והחשבוניות יכללו את שם  9.21
 .השנתי של הלקוח ויתרתו

 אספקת השרות, במקרה זה. חשבונית מרכזת זוכהת לדרוש מהמכבי שומרת לעצמה את הזכו  9.22
 בליווי קובץ, והחשבונית החודשית תשלח למקום מרכזי, תלווה בתעודות משלוח לכל מתקן

 יהיה להיערך לאספקת חשבונית מרכזת תוך זוכהעל ה. ממוחשב בעל שדות כפי שתגדיר מכבי
  .שלושה חודשים מהודעת מכבי

  

ות ל  .הגיע בהסכמה הדדית לאחוז פרטני נמוך מכךשמורה לצדדים הזכ •
  

 קנסות והליך קיזוז 10
 זוכהתהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שה, ולה בלבד, כי למכבי, הצדדים להסכם מסכימים בזה 10.1

 זוכהמכל סכום שיגיע ל, עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת
  .ממכבי

 , בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו, ה ויתגלו בחשבוןהי, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 10.2
תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות , או ליקויים כלשהם/אי דיוקים ו, טעויות
  .ממכבי זוכהאו שיגיע ל/מכל סכום המגיע ו, לעילהאמור 

  :בגין המקרים הבאים, מ "בתוספת מע₪  200ישלם פיצוי בסך  זוכהה 10.3
 .כל יום איחור באספקה בגין  10.3.1
 .או למפרט/אספקת ציוד שאינו  תואם להזמנה ו  10.3.2
  .אי השלמת הזמנות פתוחות  10.3.3

   10.3.4  אספקת פריטים פסולים

 20



 שעות חוסרים מהזמנות 48ינהל את ההזמנות הפתוחות וידאג להשלים על חשבונו תוך  זוכהה 10.4
  . לקבל פיצויוזאת מבלי לפגוע בזכותה של מכבי , קודמות כנדרש

  מכבי תהא רשאית להזמין אצל ספק , לעיל 10.3אינו עומד בתנאי האמור בסעיף  זוכהאם ה 10.5
יחויב ויישא בעלות הציוד המשרדי שנרכש ובתוספת  זוכהציוד משרדי כאמור בהזמנה וה אחר

 . מערכו 15%של  קבועה
 .זוכהתשלום הקנס יבוצע בדרך של קיזוז סכום הקנס מהתמורה המגיעה ל 10.6

  
  

 וניהול תקציב חות"דו 11
 תקציב , בעל יכולת מוכחת בתמיכה ממוחשבת של חשבון לקוח מתחייב כי הוא זוכהה 11.1

             חות לפי חתכים "אשר יכולה לספק דו,  מחירון ייחודי ומערכת מידע מרכזית מתקדמת, לקוח
         'נספח א –6 סעיף  ראה . (חות בגיליונות אקסל ובמדיה מגנטית"כולל דו, נדרשים ללקוח

       ).למכרז
על היקפי הפעילות במסגרת , בחתכים שונים, חות תקופתיים"מתחייב לספק דו זוכהה 11.2

 .שעות מקבלת הבקשה 72תוך  לגורמים אחראים במכבי, ההתקשרות  נשוא המכרז והסכם זה
 אפשרות לרכש פריטים, באמצעות מערכת המידע שברשותו, יחסום ללקוחות מכבי זוכהה 11.3

יציג את תהליכי  זוכהה. 'נספח ו ידי מכבי-שאינם כלולים במחירון הפריטים המאושר על
 .'הבקרה הממוחשבים אשר יופעלו על מנת להבטיח חסימה זו בטופס פרטי המציע נספח ד

כפי , הכול במסגרת האשראי התקציבי של אותו לקוח –יספק הזמנות ציוד ללקוחות  זוכהה 11.4
 .י מידי תקופהידי מכב-על זוכהשתימסר ל

ויחסום הזמנות לקוח שחרג , בצורה ממוחשבת) לפי יעדים(ינהל חשבונות לקוח  זוכהה 11.5
אלא באישור נציגי , ולא יספק הזמנות אלה, באמצעות מערך המחשבים, ממסגרתו התקציבית

 ) .האחזקה המחוזיים/ מנהלי הכספים(מכבי המוסמכים לכך 
  

  אחריות 12
  

או /או פגיעה ו/או אובדן ו/לבדו אחראי לכל נזק ו זוכהה, מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה 12.1
או לצד שלישי /או למבוטחיה ו/או למי מטעמה ו/שיגרמו למכבי ו, או לרכוש/לגוף ו, הפסד

כמפורט ומוגדר  ,ציוד משרדי לאתרי מכבי שרותי בריאות אספקתאו בקשר עם /כלשהו עקב ו
 ). "השירותים": להלן(בהסכם זה 

 
או /בגין כל נזק ו, מיד עם דרישתה הראשונה, או לשפות את מכבי/לפצות ו מתחייב זוכהה 12.2

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

 .דין
 

כדי לצמצם או לגרוע  זוכההעל ידי כמפורט להלן ין בעריכת הביטוחים כי א ,בהקשר זה מובהר 12.3
יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את ולא , להסכםבהתאם  יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב

אחראי לו על  שהואבגין כל נזק או מי מטעמה /מכבי ולפצות את או /לשפות ו ומחובת  זוכהה
  .או על פי כל דין/פי הסכם זה ו

 
, הצווים, התקנות, מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים זוכהה 12.4

למעלה מן הצורך . ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם
, נוסח משולב החוק לביטוח לאומי למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב  זוכהכי ה, יובהר
אך מבלי לפגוע בכלליות  ,ובעיקר, שהותקנו על פיותקנות וה צוויםה ואחר כל 1995 –ה "תשנ

 ואו קבלני המשנה של/ו או משמשיו/או שליחיו ו/ו וכל עובדי, זוכהשהבאופן , האמור לעיל
לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או , במתן השירותיםועובדיהם שיועסקו 

 .ל"זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנקשרות ההתיהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  ,זמני
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לפי  ספקהאינן באות לגרוע מכל התחייבות של  ,על כל סעיפי המשנה שבו, סעיף זהוראות ה 12.5
מאחריות כלשהי בגין  ספקאת הואין בהן כדי לשחרר או על פי כל דין /וההסכם 

 .ספקבביטוחי ההמכוסה או שאינו מכוסה ' הפסד וכד/אובדן/נזק
  

  טוחיב 13
  

ממועד תחילת , או על פי כל דין/זה ו הסכםעל פי  זוכהומהתחייבות המבלי לגרוע מאחריות  13.1
לערוך ולקיים על  זוכההמתחייב , המוקדם לפי, או ממועד תחילת מתן השירותיםהסכם זה 

המפורטים את הביטוחים  ,בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, וחשבונ
 :להלן(המצורף כנספח להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה " םאישור עריכת ביטוחי"ב
 .ההסכםפי -עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת , )"הביטוחים"או /ו" זוכהביטוחי ה"

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

  
, בין היתר, והוא מתחייב, בסעיף זה יםהנזכר הביטוחיםלא אחר כל תנאי מתחייב למ זוכהה 13.2

תחודשנה  זוכההלדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי , לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם
לא לעשות כל מעשה שיש , ההתקשרותותהיינה בתוקף במשך כל תקופת , לפי הצורך, מעת לעת

אישורים על תשלומי מכבי לבקשת  ולהמציאהביטוחים  או להפקיע את תוקף/בו כדי לצמצם ו
י בביטוח הנקוביםת וות העצמיויההשתתפ מיבכל מקרה בסכויישא  זוכהכי ה, יודגש. הפרמיה

 .זוכהה
  

יום לפני  14 -לא יאוחר מ, למכבילהמציא  זוכההמתחייב , מכביללא צורך בכל דרישה מצד  13.3
לעיל בהתאם לנוסח אישור  כאמור זוכההחי אישור בדבר עריכת ביטו, מועד תחילת הסכם זה

 .כשהוא חתום כדין על ידי המבטח, םביטוחיעריכת  
  

 מכבילהפקיד בידי  זוכההמתחייב , זוכההיום לפני מועד תום תקופת ביטוחי  14 - לא יאוחר מ 13.4
ולמשך כל בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת  ,לעיל 12.3 כאמור בסעיף ,יםאישור עריכת ביטוח

 .התקשרות על פי ההסכםתקופת ה
 

 זוכההשיומצא על ידי  יםהביטוחעריכת לבדוק את אישור  ,אך לא חייבת, תרשאימכבי תהא  13.5
על  ושיידרשאו הרחבה /או התאמה ו/ואו תיקון /ומתחייב לבצע כל שינוי  זוכהוה, כאמור לעיל

 .ו על פי הסכם זהלהתחייבויותיאת הביטוחים נושא האישור מנת להתאים 
 

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מכבי מצהיר ומתחייב כי זכויות  זוכהה 13.6
אישור הביטוחים נושא כל אחריות שהיא לגבי או /כל חובה ו האו מי מטעמ/מכבי ומטילות על 

ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה , או לגבי העדרם, ותוקפם, היקפם, טיבם, יםהביטוחעריכת 
דרשו עריכת שינויים וזאת בין אם  ,או על פי כל דין/וזה  הסכםעל פי   וכהזהשהיא המוטלת על 

 .ובין אם לאואת אישור עריכת הביטוחים בין אם בדקו , ובין אם לאוכמפורט לעיל 
  

אך לא , תזכאימכבי  תהא, ןאו בחלק ןבכללותף זה לפי סעי יותיובהתחייבו זוכההלא עמד  13.7
 ואו לשלם במקומ/ו וועל חשבונ זוכההשל  מוהם במקולערוך את הביטוחים או חלק מ ,תחייב

 .לכל סעד אחרמכבי של  הכל סכום שהוא וזאת מבלי לגרוע מזכות
 

וכי , מכבייכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי   זוכההביטוחי  13.8
יתחייב המבטח , כמו כן .מכביהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף בביטוחי 

מסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי ישהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם ת
 .יום מראש 60לפחות מכבי 
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ל לקבלת "על פי הביטוחים הנ או מי מטעמה/מכבי ושל  היכללו סעיף לפיו זכות זוכההביטוחי  13.9
העדר רישוי או /או הוראות ו/או בהנחיות ו/אי עמידה בתקנות ולא תיפגע עקב או פיצוי /ושיפוי 

 .או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים/ו
  

מכל סכום שיגיע  ,להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותולנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא 13.10
לגבותם  תרשאי תהאוכן , בכל זמן שהוא, בצירוף הצמדה וריבית על פי חוק ספקל הממנ
 .בכל דרך אחרת  זוכהמה

 
כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה בבחינת , מוסכם בזאת 13.11

על . שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה  זוכהדרישת מינימום המוטלת על ה
מצהיר ומאשר  זוכהה. לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם זוכהה

או מי מטעמה בכל הקשור /או דרישה כלפי מכבי ו/ל טענה ובזאת כי הוא מנוע מלהעלות כ
או היקף הכיסוי הביטוחי /או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/לגבולות האחריות האמורים ו

 .שהוצא על ידו
  

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

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

 .לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות
  

 .כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכםהפרת  13.13
 

  רישיונות והיתרים 14
 

  או /מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו זוכהה 14.1
מתחייב  זוכהה. לצורך קיום השירות והפעלתו, שיונות הדרושים על פי הדיןיאו הר/ההיתרים ו

, על חשבונו הוא, יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם ל"לגרום לכך שכל הנ
 .תקשרותבמשך כל תקופת הה

 
  .הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית 14.2

  
  

  זוכהמועסקי ה 15
  

כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך , מצהיר בזה זוכהה 15.1
ויועסקו על , במישרין או בעקיפין, חיה של מכביכעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלו

  .ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם, על חשבונו הוא בלבד, ידו
  

או הסכם /מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו זוכהה 15.2
  .החלים עליו

  
או בקשר /שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו שליחיו וכל מי, אחראי כלפי עובדיו זוכהה 15.3

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

  
וכי כל זכות , פי ההסכם- כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על זוכהכן מצהיר ה 15.4

או בשמם /או למי שהתמנה על ידם ו/או לנציגיה ו/או למנהל ו/מכבי ופי ההסכם ל- שניתנת על
אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע , לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, או מטעמם/ו
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שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך . מתחייב כי ייתן את השירות בשמו בלבד זוכהה 15.5

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

  
, או לשפות את מכבי/מתחייב לפצות ו זוכהה, או סעד הנתונים למכבי/מבלי לגרוע מכל זכות ו 15.6

או /כי המצב המשפטי ו, אם יקבע על ידי רשות מוסמכת, או הוצאה שיגרמו לה/בגין כל נזק ו
  .ר בהוראות פרק זההעובדתי שונים מהמוצה

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

  .של ההסכם
  

  
  שמירת סודיות .16
  

כל ידיעה בקשר , או להביא לידיעת כל אדם/למסור ו, ולא להעביר, מתחייב לשמור בסוד זוכהה 16.1
או אגב ביצוע , או במהלך,  בתוקףעם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו 

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

לחוק  118כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף , מצהיר זוכהה 16.2
  .1977 –ז "התשל, העונשין

  
ר הפרתו מהווה הפרה יסודית אש, הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה

  .של ההסכם
  
  
   ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .17
  

ערבות , יפקיד הזוכה בידי מכבי, כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם 17.1
המצורף " ערבות ביצוע"בנוסח כמפורט , צמודה למדד המחירים לצרכןאוטונומית בנקאית 

 )מאתיים אלף שקלים חדשים( 200,000גובה של ב, )"ערבות הביצוע": להלן(להסכם זה 
 .התקשרותלאחר תום תקופת השנתיים שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום 

יוארך תוקף הערבות , 5.2האריכה מכבי את תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף , למען הסר ספק
  .בהתאם

  
או הסתיים  פת ההתקשרותהסתיימה תקו, מבלי לפגוע בכלליות היקף הערבות כאמור לעיל 17.2

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

והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור תחזיר  הסתיימה תקופת ההתקשרות. לתקופה שתיקבע
  .כבי לזוכה את כתב הערבות הבנקאיתמ

  
תהא מכבי רשאית לממש את , בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על פי ההסכם 17.3

, לבוררות, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, ולגבות את כספה, כולה או מקצתה, הערבות
  .או למתן הוכחה כלשהי, מ משפטי כלשהו"למו
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יהא הזוכה חייב , את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבותהשתמשה מכבי בזכותה לגבות  17.4
 7תוך , לחדש את הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה

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

  .תחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכםאין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה לה 17.5
  

  .פי כל דין- האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על 17.6
  

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

  
  הפרת הסכם .18

  
  .פי כל דין או ההסכם- על, יתמכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסוד 18.1

  
או מי   זוכהרשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד ה, בנוסף לאמור לעיל 18.2

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

  
  – את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית זוכההפר ה 18.3

  
  או; לבטל את ההסכם לאלתר 18.3.1

  
או /לתקן את ההפרה ו זוכהלעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מה 18.3.2

מתחייב בזה למלא  זוכהה. זוכהימים מיום שתימסר ההודעה ל 3ההתחייבות תוך 
ייגרמו או ש/נגרמו ווכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש, אחר הוראות מכבי

  .הקיום כאמור-או אי/ה האמורה וכתוצאה מההפר מכביל
  

למכבי פיצויים  זוכההישלם , לעיל 17.3בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  18.4
או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה /וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו, ח"ש200,000מוסכמים בסך 

מור בפיסקה זו כדי אין בא. אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה, או אי הקיום כאמור/ו
  .או נוספים על פי כל דין/כל סעד או תרופה אחרים ו זוכהלגרוע מזכותה של מכבי לקבל מה

  
את ההסכם הפרה  זוכההפר האו /לעיל ו 18.3.2כאמור בסעיף , את ההפרה זוכהלא תיקן ה 18.5

או את /או לקיים את ההוראה ו/לתקן את ההפרה ו זוכהשאינה יסודית ומכבי דרשה מה
כפי , או ההתחייבות/או לא מילא אחרי ההוראות ו/לא תיקן את ההפרה ו זוכהיבות והההתחי

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

או שיגרמו /וזאת בגין הנזקים שנגרמו וח "ש 200,000מוסכמים בסך לשלם למכבי פיצויים
אין  .או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה/למכבי כתוצאה מההפרה ו

או /כל סעד או תרופה אחרים ו זוכהבאמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מה
  .נוספים על פי כל דין

  
כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר  ,הצדדים מצהירים 18.6

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

  
ועד והביטול ייכנס לתקפו במ, זוכהביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב ל 18.7

 .שתקבע מכבי בהודעה

 25



  
  

  הסבת ההסכםאיסור  .19
  

כויותיו על פי ההסכם או זאו להמחות לאחר את , או להעביר לאחר, איננו רשאי למסור זוכהה 19.1
  .אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי,  את החובות הנובעות ממנו

  
לה ומבוטלת תהא בט, לעשות בניגוד להוראות סעיף זה זוכהכל מסירה או העברה שיתיימר ה 19.2

  .וחסרת כל תוקף
  

  .אסורות בשעבוד כלשהו, כולן או מקצתן, לפי ההסכם ומכוחו זוכהזכויותיו של ה 19.3
  

לכל , או חלקן/פי הסכם זה ו-או להעביר את זכויותיה על/מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו 19.4
ו ב" עניין- בעל"או מכבי הינה /או חברת סמך של מכבי ו/גוף משפטי המהווה חברה בת ו

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

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

  .של ההסכם
  

  ויתור בכתב .20
 

  .אלא בכתב, לפיו הצדדיםואין ויתור על זכות מזכויות  ,אין שינוי בהסכם 20.1
  

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  20.2
  .תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר

  
לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על 20.3

  .לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך, ועל זכויותי
  

 סמכות שיפוט .21
  

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

  
 ומתן הודעות כתובות הצדדים .22

  
  .דדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכםכתובות הצ

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

  
  
  

  : ולראיה באו הצדדים על החתום
  
  
  

                   ___________________                                       __________________  
  ה ז ו כ ה                                                                              מ כ ב י
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  נספח להסכם

  

   םאישור עריכת ביטוחי

  
  

  
  לכבוד

   ות שלובותאו חבר/או חברות קשורות ו/וחברות בנות או /ו מכבי שירותי בריאות
  תל אביב, 27המרד ' מרח

  )מכבי: "להלן ביחד ולחוד (
  

   ביטוחיםאישור עריכת  :הנדון

  
ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין  יהננו מאשרים בזאת כ

כמוגדר  ,אספקה ישירה של ציוד משרדי לכל אחד ממתקני מכביבעניין ") הזוכה"להלן ( _______________
ומסתיימת ביום _________ ביום  וזאת לתקופה המתחילה") השירותים: "להלן( בהסכם זה על נספחיו

_________.  
  
  ביטוח חבות מעבידים .א

על פי פקודת , ומטעמאו /ו והמועסקים על יד וכלפי עובדי המבטח את חבות הזוכה - מעבידיםביטוח חבות 
או נזק גוף /בגין מוות ו, 1980 -ם "התש, ריות למוצרים פגומיםאו על פי חוק האח/ו) נוסח חדש(הנזיקין 

בגבול , מתן השירותים המקצועייםלכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב או נזק נפשי /ו
כ לכל תקופת "למקרה ובסה, לנפגע) ב"חמישה מיליון דולר ארה($ 5,000,000 שלא יפחת מסך שלאחריות 

קבלני , קבלנים, עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר הביטוח כאמור .ביטוחה
או /ו מכביהביטוח כאמור הורחב לשפות את  .תיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נועריפ, משנה ועובדיהם
  ..ועובדיהם ואו קבלני המשנה של/ו או מי מהם הזוכהבמידה וייחשבו למעבידם של עובדי  והבאים מטעמ

  
   יטוח אחריות כלפי צד שלישיב .ב

או נזק /ואו אובדן /ובגין כל פגיעה , על פי כל דין, המבטח את חבות הזוכהביטוח אחריות כלפי צד שלישי 
או /או מי מטעמה בקשר עם ו/לרבות מכבי ו, או גוף כלשהו/או לרכושו של כל אדם ו/שייגרמו לגופו ו

מיליון דולר שני ( 2,000,000$ -שלשלא יפחת מסך בגבול אחריות במסגרת מתן השירותים המקצועיים 
, הביטוח כאמור אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש. ביטוחהכ לתקופת "לאירוע ובסה) ב"ארה
מתקנים , כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, הרעלה, פריקה וטעינה, מכשירי הרמה, התפוצצות, בהלה

וכן תביעות מצד , קבלני משנה ועובדיהם, קבלנים גין וכלפי חבות ב, שביתה והשבתה, סניטריים פגומים
, הזוכהאו מחדלי /למעשי ו ובגין אחריות מכביאת לשפות הביטוח כאמור הורחב  .המוסד לביטוח לאומי

 .וכל זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח
או /ו ובחזקת הנמצאלא תחול כל הגבלה בדבר רכוש או מי מטעמה /ו האו עובדי/ו מכבירכוש  לעניין
  ..בואו רכוש שפועלים /ו הזוכהשל  ואו בהשגחת/ו ואו בשליטת/ו ובפיקוח

  
  ביטוח חבות מוצר .ג

עקב או /בקשר עם ו , לרבות נזק תוצאתי, או רכוש/בגין נזק גוף ו דיןכל  י"עפ הספקאחריותו של  כיסוי
בגבול אחריות ") המוצרים:"להלן( או הבאים מטעמו/ו הספק י"עמסופק , משווק, מטופל ,יוצרהמ מוצר

הפוליסה  .לתקופת ביטוח שנתית כ"לתביעה ובסה) ב"דולר ארה מיליון($ 1,000,000שלא יפחת מסך 
.  כהגדרתו בפוליסה" מוצר"מורחבת לכסות גם נזק הנובע ישירות מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה 

או בשל כל אחריות אשר /הספק ואו מחדלי /למעשי ו הבשל אחריותמכבי ת לשפות אורחב מהביטוח כאמור 
וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו , או עקב המוצרים/תוטל עליהם בקשר נזקים שנגרמו בקשר עם ו

הפוליסה תהא בביטוח המפורט לעיל . ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח
 זאתגם אם פעילות , שבנדון השירותיםרטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק בקשר עם  תחולהבעלת 

 יחודש לא או יבוטל בחברתנו שהביטוח במקרה .____________ אך לא לפני , ההסכםהחלה בטרם נחתם 
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עשרים ($  20,000בגבול אחריות שלא יפחת מסך של לרכוש  "כל הסיכונים"ביטוח  -ביטוח סחורה בהעברה  .ד

כולל נזק תוצאתי מכל , מכל סוג שהוא, י בלבדלטובין של מכבלכיסוי אובדן או נזק ) ב"אלף דולר ארה
או עבורו ועד מסירתם ביעד הסופי /י מי מטעמו ו"או ע/ו ספקי ה"מרגע קבלתם ע ספקשבאחריות ה, סיבה

חניית , בעת אחסנה או חניית ביניים ,השטחים המוחזקים לרבותובשטח מדינת ישראל הרכוש  אליו מועבר
הכיסוי מורחב וכולל כיסוי מפני גניבה ופריצה . צעי מכני ובכל כלי רכבפריקה והובלה בכל אמ, טעינה, לילה

  .י מכבי"סכומי הביטוח יהיו במלוא ערכם של המטענים כפי שיוצהר ע. במלוא ערך המטען
או כל הבאים /ו מכביהביטוח כאמור כולל תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על כל זכות תחלוף כלפי 

  .הויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון ובלבד שהאמור בדבר מטעמה
  . הכיסוי על פי פוליסה זו יורחב לכלול כנון אוטומטי של גבול האחריות לאחר נזק

כישורי , ביחס למשקל המטען, הפוליסה אינה כוללת כל הגבלה ביחס למצבו המכאני של כלי הרכב המוביל
או נזק שנגרמו בכוונה /או כל מגבלה אחרת המתייחסת לאובדן ו/או הבריאותי ו מצבם הנפשי, עובדי הספק

או כתוצאה של שיתוף פעולה עם מי /או מי שמועסק על ידו לרבות הנהג עצמו ו/תחילה על ידי עובדי הספק ו
  . מהם

כן תורה  אל אם לצורך קבלת תגמולי הביטוח לפי פוליסה זוובלתי חוזר נקבעה כמוטב יחיד בלעדי מכבי  
  .מכבי בכתב לשלם לגוף אחר

 
.ה  ביטוח רכוש 
או /או באחריותו ו/או כל רכוש אחר בבעלות הזוכה ו/או מתקנים ו/לביטוח ציוד ו" אש מורחב"מסוג ביטוח   

במלוא שוויים , או לצורך מתן השירותים/או לשימושו לאתר במסגרת ו/או עבורו ו/שהובאו על ידי הזוכה ו
, סערה, רעידת אדמה, התפוצצות, ברק, עשן, לרבות אש" אש מורחב"ים בביטוח כנגד הסיכונים המקובל

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

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

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

.ו

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

.ז

 מבלימכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח או יצומצמו /אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו 
   . יום מראש 60על כך בדואר רשום שניתנה לכם הודעה 

.ח

או כל נוסח  2008נחותים מהנוסח הידוע כביט כי נוסחי פוליסות הזוכה לא יהיו , מוסכם בזאת במפורש 
  ..בכפוף לשינויים הנקובים לעיל, שיחליף אותו

.ט

  

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

  

  בכבוד רב                
___________  מ"חברה לביטוח בע

  
  ____________________על ידי 

  
  )שם החותם ותפקידו(       

  
  

 28



  נספח להסכם

  ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

  

  נוסח כללי של ערבות בנקאית אוטנומית

  

  לכבוד

  227/99' מכבי שירותי בריאות אגודה עותמאנית מס

  תל אביב 27המרד ' רח

  ' ___________ערבות מס: הנדון

  .נ.א

כשהוא צמוד למדד ") סכום הערבות"להלן ( ₪ 200,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

  ____________המגיע או עשוי להגיע לכם מאת, כמפורט להלן

  .ציוד משרדיאספקת בקשר עם הסכם ל") החייב" –להלן (

  

  :משמעו" מדד"המונח  –לצרכי ערבות זו 

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

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__________ ה לעומת המדד בגין חודש על

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, סודי או נמוך הימנו אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד הי, למניעת ספק

  

כל סכום בגבול , ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב 7בכל מקרה תוך , אנו נשלם לכם מפעם לפעם

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

  .ינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדלשהסכום הכולל שיהיה על

  

  . 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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  'גח נספ

  מכבי שרותי בריאות: לכבוד

  
   לאספקת ציוד משרדי, 2009111/'  טופס הצעה למכרז מס: הנדון

  
                : התאגיד המציע

  
                    : הערות

  
_______________________________________________________  

  
  

  כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

מצהירים ומתחייבים ______________________הרשאים להתחייב ולחתום בשם , מ"נו החא
  :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

  
  .רשים במכרזאנו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנד 1.1

  
חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו  1.2

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

  
 .יבה שהיאמכל ס, כולה או חלקה, ידוע לנו כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש 1.3

  
הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך  1.4

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

, אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב ההצהרה והתחייבות זה בתוקפן  1.5

ימים מהמועד האחרון  90לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו , לא לשנותן, ןלא לבטל

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   1.6

  .זבמכר
  

 .מ"לא כולל מע₪  - המחירים בהצעה נקובים ב  1.7
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 :להלן הצעתנו  .2

 
, ריזתןא, ניהול הזמנות, לרבות אחסון, המחירים המוצעים כוללים את כל עלויות המציע והתקורות  2.1

  הסכום הכולל של ההזמנה לא יוגבל ועל . שליחתן והפצתן לכל הלקוחות ולכל היחידות
 .ת שתידרש בהזמנההספק לספק כל כמו

  
מחיר יחידת : המידע הבא חובה למלא במחירון הפריטים את -הנחיה למילוי מחירון הפריטים   2.2  

  .דגם מוצע וארץ ייצור, יצרן, מ"מכירה ללא מע
  

  .)וחתוםמלא מודפס , מדיה מגנטיתה –' נספח ו(  הפריטים מחירון  –הלן הצעתנו ל  2.3  
 –לחתום עליו ולצרפו לטופס הצעה זה , להדפיס אותו, 'נספח ו –יש למלא את מחירון הפריטים     

 .'נספח ג
 

 .נון המתואר בהסכםגהצמדת המחירים תתאפשר על פי בחירת הספק במנ  2.4  
המציע מצהיר בזאת כי הוא מעוניין שהצמדת המחירים לאורך כל תקופת ההתקשרות תבוצע למדד 

כך , )0-100%(  _____ ב"ולשער הדולר ארה, )0-100%( %_______המחירים לצרכן במשקל של 
  .100% עד שסך המשקולות לשני המדדים יחדיו יעמדו על

 
 :'שאינם מופיעים בנספח ופריטים   2.5

  
 %__________: 'לי לפריטים שאינם מופיעים בנספח ואאחוז ההנחה המינימ

 . אחוז ההנחה הינו מהמחירון המוסדי של הספק •
 .בהסכמה הדדית לאחוז הנחה פרטני גבוה יותרשמורה לצדדים הזכות להגיע  •
 .תחול עליו הצמדה כאמור בהסכם, עם כניסת מוצר למחירון מכבי •
 .הספק יצרף להצעתו מחירון לגופים מוסדיים •

  
 

 %_______מכבי רוכשת מהספק שירותי הפצה בלבד מוצרים בהם לית של אסימקה מהפצ עמלת  2.6
 .עם ספק המוצר מכבי התוספת על מחיר העלות אליו הגיע

מתייחסת למקרים בהם מכבי מבקשת להוסיף למחירון הפריטים פריט אשר  עלות ההפצה •
הזוכה יהיה זכאי למחירי מכבי ויגבה . י הזוכה עבור מכבי מספק אחר של מכבי"יירכש ע
 .בנוסף לעלות המוצר המוסכם בין מכבי לספק האחר ההפצה עלותאת ממכבי 

לרבות עלות , לויות הכרוכות באספקת המוצר לאתרי מכביכוללת את כל הע ההפצהעלות  •
 .עלות ליקוט והובלה, אחזקת מלאי

  

  
  
  

  _________________:חתימה__________________:השם המלא
  

  _________________: חותמת       __________________:תפקיד
  

  __________________:טלפון       __________________:כתובת
  

  __________________:דואר אלקטרוני__________________:אגידת 'מס
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 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה  .3

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

  להצעתך 

  .אישור תאגיד      [   ]  

  .תד על היקף פעילות כספי"עו/ח"אישור רו      [   ]            

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

  .מסמכי המכרזל' זנספח , ד"תצהיר העשוי בפני עו        [   ]

       [   ]        .למכרז' נספח ו – ערבות בנקאית

  .י חתימה בחברהמורשבדבר ח "רו/ד"אישור עו      ]  [  
  

[   ]          דיסקט

  .טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום       [   ]      

  .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי       [   ]            
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   'דנספח 

  

  טופס פרטי המציע

  
 .בסוף הטופס ולחתום, את כל הפרטים להלן למלאהמציע נדרש  
 .רשאי לצרף כל חומר משלים המציע 

  
  

   פרטי המציע .1
  

  שם
  
 

 עוסק מורשה' מס

  ):צורת התאגדות(מעמד משפטי 
  
 

 :ת משנת/ פועל 

  :כתובת משרדי ההנהלה
  
 

 

  :טלפונים
  
 

:פקס

  דואר אלקטרוני 

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

 

  
  
  
  תיאור כללי של המציע  .2
  

 
 
 
 
 

  
  
 כוח אדם .3

  :הכולל של המועסקים על ידי המציעמספרם . א
  
 
  : מספר אנשי שירות המועסקים על ידי המציע . ב
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 וומחסני מציעמתקני ה .4

  א"כ  'מס  תאור המתקן  כתובת )ר"מ(שטח 

        : מחסן פעיל   1

2          

3          

4          

5          

6          

7          

  
 
 ):קבלן משנה, עצמאית(מערכת ההפצה  .5

  
  _________פקס _________טלפון______________כתובת____ _____שם קבלן המשנה

  

  

  כמות  תאור כלי הרכב ומספרם

    

    

    

    

  : תאור כללי של מערכת ההפצה ואמצעי השינוע 

  

  

  

  :שנות נסיון
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 תאור מערכת המידע ותשתיות תקשורת  .6
  

  :כללי

  

  

  :פלטפורמת המחשוב

  

  :שוריותיק

  ):'וכו, משאבים(ת המחשב תאור יחידו

 

  

  

  

 לקוחות , ניסיון קודם .7
  

  ____________________________: מספר שנות ניסיון באספקת ציוד משרדי   .7.1

  

  ___________________________________: כולל של לקוחות פעילים  מספר  . 7.2

  

  ____________________________________: לקוחות במגזר הציבורי 

  

   לקוחות   . 7.3

  : אנו מספקים באופן סדיר ציוד משרדי/לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו 5להלן פירוט        

  

  : שם הלקוח. 1

  : טלפון  : איש קשר  :תפקידו

  :תאור פריטי הציוד המסופק

  :תקופת אספקה

  :היקף כספי שנתי
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  : שם הלקוח. 2

  : טלפון  : איש קשר  :תפקידו

  : אור פריטי הציוד המסופקת

  :תקופת אספקה

  :היקף כספי שנתי

  

  

  

  : שם הלקוח. 3

  : טלפון  : איש קשר  :תפקידו

  : תאור פריטי הציוד המסופק

  :תקופת אספקה

  :היקף כספי שנתי

  

  

  : שם הלקוח. 4

  : טלפון  : איש קשר  :תפקידו

  : תאור פריטי הציוד המסופק

  :תקופת אספקה

  :היקף כספי שנתי

  

  

  : שם הלקוח. 5

  : טלפון  : איש קשר  :תפקידו

  : תאור פריטי הציוד המסופק

  :תקופת אספקה

  :היקף כספי שנתי

  

  

  

  
  .הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים

  ________________________:   חותמת____________________  :חתימת המציע 

  ______________________: תאריך
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  'הנספח 
  ערבות כתב

  
  לכבוד 

  מכבי שירותי בריאות       

  27רחוב המרד        

  תל אביב       

  
                __________  כתב ערבות מספר : הנדון

  
  

  _______________________") המבקש: "להלן(_________________________  לבקשת 
  

  .₪  50,000 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך
  

  )15.8.09 שפורסם ביום ,2009יולי מדד בגין חודש : (שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך
  

  .ציוד משרדי לאספקת, 111/ 2009' בקשר עם מכרז מס, אשר תדרשו מאת המבקש
  

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

  
  .ועד בכלל 6.12.09ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

  
  

  :דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו
  
  

__________________________________________________________  
  כתובת הבנק                                   שם הבנק                   מספר הסניף       

  
  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה

  
  
  

__________________________________________________________  
  חתימה וחותמת                    שם מלא                             תאריך               
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  'זנספח 

  ר  י  ה  צ  ת
  
  

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

 פומבי  למכרז") החברה": להלן(___________________ כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת תצהירי זה ניתן 
  .ציוד משרדי לאספקת, 111/ 2009

  

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

   .י קבלן משנה"ולא ע, הבעצמלמכבי  נשוא המכרז הציוד המשרדיפריטי לספק את  תמסוגלהחברה . 2

 ).צעות קבלן משנהלמעט הפצת הציוד לאתרי מכבי אשר יכולה להתבצע באמ(

 .אחר/ החברה בעלת יכולת הפצה בפריסה ארצית או באמצעות קבלן משנה . 3

 .נקודות גיאוגרפיות שונות 200 -ללפחות , החברה מספקת כיום ציוד משרדי בפריסה ארצית. 4

 .החברה בעלת ניסיון של שלוש שנים לפחות באספקת ציוד משרדי. 5

 .יהחברה מפעילה אתר סחר אלקטרונ. 6

   .זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת, מצהיר כי זה שמי. 7  

  

        ______________________  

 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                                                                                                                                     

 
  
  
  
  
  
  


	1. כללי
	1.1. מכבי שירותי בריאות (להלן - "מכבי") מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי בעצמו את פריטי הציוד המשרדי, המפורטים במפרט - נספח א'  ובמחירון הפריטים -נספח ו' (מדיה מגנטית) לכל יחידות מכבי, בכל הארץ, בתנאים המפורטים במסמכי מכרז זה על נספחיו.
	1.2. במכבי קיימים 5 מחוזות: צפון, שרון, מרכז (כולל אילת), ירושלים- שפלה ודרום. יובהר, כי השירות ינתן גם ביהודה ושומרון ומטה מכבי. המחוזות כוללים כ- 200 מתקנים בהם כ- 380 יעדים.
	1.3. מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות, בהתאם לאמור במכרז על נספחיו ובהתאם ליעדים והכמויות המוערכות כמפורט בנספח ו'. 
	1.4. את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג' של מסמכי המכרז, ועל גבי מדיה מגנטית- נספח ו'. גיליון "מחירון הפריטים" בנספח ו' יודפס ויחתם על ידי הספק - חתימה וחותמת בכל עמוד. הגיליון החתום מהווה חלק מנספח ג'. במקרה של סתירה בין נספח ג' לנספח ו', יקבע האמור בנספח ג'.
	1.5. ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב- 2 תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם, בתנאים זהים .
	1.6. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא. הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
	1.7. מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם בהסכם, אם ירצו בכך.    
	1.8. ההצעה הינה סופית. לא ייערך מו"מ.
	2. הגדרות  
	ואולם בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.
	הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם  - נספח ב' למסמכי המכרז.
	מנהלה
	2.1. רכישת מסמכי המכרז
	המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 20.8.09 עד ליום 27.8.09, בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, בסך של  2,000 ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,  בימים א'-ה' בין השעות:
	 10:00-15:00.  
	2.2. בירורים ופניות 
	2.2.1. ניתן 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.
	2.2.2. הפניות תעשנה עד ליום 27.8.09 וזאת בכתב בלבד, באמצעות  דואר אלקטרוני     mahat_s@mac.org.il . על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון  5143643- 03.
	2.2.3. פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף 3.2.2 לא  תענינה.
	2.2.4. על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלחנה התשובות ממכבי,  וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון.
	2.2.5. תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום 1.9.09.

	2.3. אופן ומועד הגשת ההצעות
	2.3.1. את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!)  במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק  "מכרז פומבי מספר 2009/ 111 לאספקת ציוד משרדי",  לידי גב' שרה מחט - רכזת ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14. 
	ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 7.9.09 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
	2.3.2. ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח "ג", לאחר חתימתה, ועל גבי המדיה המגנטית נספח ו' ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט בפרק 5 להלן, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.
	2.3.3. למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז בכריכתם המקורית שנרכשו ממכבי, ולא 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.
	2.3.4. 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.
	2.3.5. ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה   נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.
	2.3.6. 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.

	3. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
	4.1 רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
	4.1.1 תאגיד רשום כחוק בישראל.
	4.1.2 מנהל ספרים כדין.
	4.1.3 מסוגל לספק את פריטי הציוד המשרדי נשוא המכרז למכבי, בפריסה ארצית, בעצמו, ולא              ע"י קבלן משנה (למעט הפצת הציוד לאתרי מכבי אשר יכולה להתבצע באמצעות קבלן              משנה).      
	4.1.4 מספק כיום ציוד משרדי בפריסה ארצית, ללפחות - 200 נקודות גיאוגרפיות שונות.
	4.1.5 המציע בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות באספקת ציוד משרדי, וספק המשנה בעל נסיון של 3 שנים בהפצה בפריסה ארצית.
	4.1.6 הכנסותיו  בשנתיים האחרונות (2007-2008) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן  5 מיליון  ₪ לשנה לפחות.
	4.1.7 מפעיל אתר סחר אלקטרוני.
	4.1.8 ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 50,000 ₪, בהתאם לאמור בסעיף 6 להלן.
	4.1.9 רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
	4.2 עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  שלא יעמוד באחד מהתנאים– הצעתו תפסל. 
	5 מסמכים שיש לצרף להצעה  
	5.1 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים בטופס ההצעה - נספח ג' למסמכי המכרז. 
	5.2 וועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רשיון 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, רשיון או כל נייר אחר, כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     
	6 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה
	6.1 המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופה נוספת של עד 60 (ששים) יום   (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 .
	6.2 הודעה 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 2 ימי עבודה מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.
	6.3 בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי המציע.
	6.4 ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף 6.2 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף 6.3 לעיל, לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

	7 ערבות
	7.1 להצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל של 50,000 ₪  (חמישים אלף שקלים חדשים), על-פי הנוסח המצורף כנספח ה' למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן מהותי (להלן: "הערבות"), אשר תשולם בתוך 10 ימים ממועד הדרישה. הערבות תציין במפורש כי הוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם המציע.
	7.2 הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן כאשר כמדד בסיס ישמש מדד יולי 2009 שיפורסם ביום 15.8.09  הערבות תהא בתוקף עד לתאריך 6.12.09 ועד בכלל.
	7.3 בנוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד-צדדי את הערבות לתקופה נוספת של עד 60 (ששים) יום, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על-פי פרק 5 לעיל, ותהיה בתוקף לתקופה נוספת זו.
	7.4 מבלי 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 יבטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי שנתנה למציע  הזדמנות להשמיע את טענותיו,אם התקיים בו אחד מאלה:
	7.5 הוא נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;
	7.6 הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;
	7.7 הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;
	7.8 אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של הגוף הציבורי עם הזוכה במכר.
	7.9 הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור – תיפסל על הסף.

	8 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות
	8.1 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא., הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
	8.2 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים להלן: מחיר 80% ואיכות 20% , והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות.
	ציון האיכות יקבע על פי הממדים הבאים:   
	8.3 ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של המציע, מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, מוניטין של היצרן ונסיון בארץ, על סמך הנתונים שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמות עם המציע  וכן על סמך בדיקת המלצות לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן עפ"י כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף  8.8 להלן.
	8.4 יודגש כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי ספקים שעמדו בדרישות ההכרחיות. 
	8.5 המציע במכרז יספק, על-פי דרישת מכבי וללא תשלום, את הפריטים המוצעים על-ידו להדגמה ולנסיון, וזאת בתוך 14 יום מדרישת מכבי לספקה לתקופה של חודש ימים.
	8.6 ועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון סף של "עובר" ברכיבים הכלולים בסעיפי האיכות דלעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שיקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 
	8.7 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.
	8.8 ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות  שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לשירות המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.
	8.9 מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.
	8.10 ועדת 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,    מכל סיבה  שהיא, או יבוטל ע"י מכבי בתוך 3 חודשים מיום תחילתו.
	8.11 מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
	9 התחייבויות המציע הזוכה במכרז
	9.1 הזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף כנספח "ב" למסמכי המכרז, בתוך 7 (שבעה) ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.
	9.2 מסמכי  המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות  שייחתם.
	9.3 במעמד החתימה על ההסכם, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית בסך 200,000 ש"ח לביצוע התחייבויותיו עפ"י הנוסח המצורף להסכם.

	10 ביטול המכרז
	10.1 לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם על-ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם לאספקת ציוד משרדי,  והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות (נספח "ב").
	10.2 מכבי 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.
	10.3 הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר אלקטרוני לכל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.
	10.4 החליטה 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. 
	11 בעלות על מסמכי המכרז

	12 סמכות שיפוט
	נספח ג'

	לכבוד: מכבי שרותי בריאות
	1. כתב הצהרה והתחייבות המציע
	1.5 אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב ההצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 90 ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז – במשך כל תקופת ההתקשרות לפי ההסכם. 

	3. רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה :
	יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים. נא וודא וסמן ב-X שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך 
	 [   ]      אישור תאגיד.
	            [   ]      אישור רו"ח/עו"ד על היקף פעילות כספית.
	  [   ] אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו – 1976.
	[   ]       תצהיר העשוי בפני עו"ד, נספח ז' למסמכי המכרז.
	   [   ]       ערבות בנקאית – נספח ו' למכרז.
	   [   ]       טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום.
	נספח ד' 

	טופס פרטי המציע
	חתימת המציע :____________________  חותמת  : ________________________
	       מכבי שירותי בריאות
	       רחוב המרד 27
	       תל אביב
	ערבות זו אינה ניתנת להעברה


	2. החברה מסוגלת לספק את פריטי הציוד המשרדי נשוא המכרז למכבי בעצמה, ולא ע"י קבלן משנה. 
	(למעט הפצת הציוד לאתרי מכבי אשר יכולה להתבצע באמצעות קבלן משנה).
	3. החברה בעלת יכולת הפצה בפריסה ארצית או באמצעות קבלן משנה / אחר.
	4. החברה מספקת כיום ציוד משרדי בפריסה ארצית, ללפחות - 200 נקודות גיאוגרפיות שונות.
	5. החברה בעלת ניסיון של שלוש שנים לפחות באספקת ציוד משרדי.
	6. החברה מפעילה אתר סחר אלקטרוני.


