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 מחלקת רכש ציוד וחומרים 

 

 "הבקשה"( –להלן ) אופטיים לתחזוקת מתגיםבקשה להצעת מחיר 

 כללי .1

 ציוד( , -)להלן וחידוש תחזוקה למתגים קיימיםלקבל הצעות ( מעונינת "מכבי" - כבי שירותי בריאות )להלןמ .1.1

  בבקשה.כמפורט 

 .11::0בשעה  5105/01/71עד לתאריך      zloczow_n@mac.org.ilל   נטע זלוצוברהצעות יש לשלוח אל   .1.1

 תר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיאמכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביו .1.1

 מכבי שומרת לה הזכות לנהל מו"מ עם הספקים ולסכם את פרטי העסקה בשילוב היצרן. .1.1

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי עם  .1.1

מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת הזמנה זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות 

 מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.

  המבוקש0 המפרט .2

 בנספח א'. פירוט התכולה שבטבלה, עפ"י 1/1/1:17ועד  1/11/1:11 -תחזוקה מ  .2.1

 ים בכל המתגים פתוחים ברישוי לשימוש-Portה 

 Zone, ISL, Trunk ,Monitoring כל המתגים כוללים רישוי

 האופציות תקופת לפי לבחירת מכבי  –בהמשך תחזוקה שנתית *

 דרישות תחזוקה ותמיכה  .1.1

רסאות תיקוני תקלות, שדרוגים, עדכוני גכולל   (נספח א'הספק לתחזק את המתגים הקיימים )על  .2.2.1

 ותמיכה.

שעות  21שעות, בכל ימות השבוע,  1מענה עד : תחזוקה, תמיכה וטיפול בתקלות זמן תגובה לקריאות .2.2.2

 .(4*7*24)ביממה 

ציוד חליפי ככל  לספקבעת תקלה המשביתה את הציוד הקיים או את תפקודו התקין, הספק מתחייב  .2.2.1

 שעות מאבחון התקלה 1המשך תפקוד תקין, תוך תיקון התקלה ולשיידרש ל

הספק  מתחייב להחזיק מלאי סביר של חלקי חילוף ככל הדרוש לתיקון ולתחזוקת הציוד. הספק  .2.2.1

 בחלקי חילוף מקורייםישתמש לצורכי התיקון אך ורק 

 .ליום₪  100המצוין לעיל, הספק ייקנס בסכום של  SLA -בגין אי עמידה ב .2.2.1
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 דרישת מהספק .1.2

 .על הספק להיות בעל הסמכה של יצרן המערכת להתקנה, הטמעה ותחזוקה של המערכת הנדרשת .2.1.1

החלפת  על הספק להוכיח קיום קשרי עבודה מוכחים עם יצרן המערכת )יכולת שינויים, עדכונים, .2.1.2

 .מכלולים וכד'(

הספק מתחייב כי המוצרים והציוד המסופק על ידו הם חדשים ונמכרים באריזתם המקורית, וכל  .2.1.1

ן שימוש מקורי על שמה של מכבי שרותי בריאות כבעלת ושיימוצרים/ציוד נושאת רל התוכנה הקשור

 .ת הציוד המוצעישיון המוסמך לעשות שימוש בתוכנה של יצרניהר

 

  hosit_a@mac.org.il,  שאים טכנולוגיים יש להפנות לאבי הוסיטשאלות בנו

 

 )הצעת מחיר אשר לא תכיל את כל המידע המבוקש לא תיבדק( 0הצעת המחיר תכלול .1

  שם היצרן ומפרט מלא של המוצר 

  למכבי.יש לציין בהצעת המחיר את מחיר המחירון ואת המחיר המוצע 

 .אישור היצרן לגבי היות הספק מוסמך להתקנה, הטמעה ומתן תחזוקה  ותמיכה למערכת המוצעת 

 .המחירים אינם כוללים מע"מ 

 ימים. 90 -תוקף ההצעה 
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 נספח א' -טופס ההצעה

 חידוש תחזוקה .1

מספר  דגם מס' סידורי
 פורטים

 מע"מ , ללאודשיםח 11-ל יחידהתחזוקה ל עלות

ALM0616F0CC DS-5100 40  

ALM0616F0C6 DS-5100 40  

AHX1915G01P DS-5300B-8G 80  

AHX0648D01R DS-5300B-8G 80  

AHX0649D002 DS-5300B-8G 80  

AHX0649D002 DS-5300B-8G 80  

AHX1922H001 DS-5300B-8G 80  

AHX1922H004 DS-5300B-8G 80  

 

 מתוך הצעת מחיר זו תיגזר הצעת המחיר השנתית*  
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 תאריך : ________

  הסכם

 

 

  תחזוקת( ל"הספק" :להלן) ח.פ. __________לבין ____________ ( "מכבי" 0להלן)בין מכבי שרותי בריאות 
 מתגים אופטיים 

 

 

 ההסכם תקופת .1

 

 .("להלן0 "תקופת ההסכם) חודשי תחזוקה 11למשך  של הציוד תחזוקה ישירותהינו ל הסכם זה 1.1

 
פעם, כל אחת ב שנה תקופות נוספות בנות 2 -ב לתחזוקהההסכם למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת  1.1

 בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי. תנאים מיטיבים כפופים להסכמת הספק. 

 
 תמורה .1

 

 המצ"ב הצעת המחיריהיו כמפורט בומחיריהם למכבי  ספקהמסופקים על ידי הוהשירותים  ציודהרשימת  2.1
 להסכם זה. כנספח א'

 
ובכלל זה תיקוני תקלות, שדרוגים, עדכוני גרסאות תחזוקת הציוד הקיים עפ"י רשימת הציוד התמורה כוללת  2.2

 .SLA  (1*7*21)ותמיכה בתנאי 

 

 התשלום בש"ח יחושב לפי שער הדולר ביום ההזמנה -מחירים הנקובים במט"ח  2.1
 

ההתקשרות עם מכבי  ,  לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת   היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי 2.1
תעמוד למכבי הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי , להתקשר עם הספק הזוכה על בסיס המחירים בהם זכה בחשב 

 הכללי, מתחילת התקשרותו עם החשב הכללי ועד סיום ההתקשרות עם החשב הכללי.

 
 תנאי תשלום .2

 

 יום.  66מס בתנאי תשלום של  שוטף +  התמורה תשולם כנגד חשבונית 1.1

 החשבונית בצירוף תעודת משלוח חתומה ע"י המקבל ובציון שמו המלא תוגש למזמין אלא אם מכבי  1.2

 תנחה אחרת.

 ת תאושר לאחר התקנה והפעלה תקינה של מערך התקשורת, לשביעות רצון מכביהחשבוני 1.1

המעיד  1976 – בוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ויאישור עפ"י חוק עסקאות גופים צהספק יציג בפני מכבי  1.1

נוהג לדווח לפקיד השומה  הואפטור מניהול זה, על כי  או מע"מפקודת מס הכנסה וחוק  על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י

 בהתאם לחוק. למע"מ ועסקאותי לדווח על  וכן נוהג ועל הכנסותי
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 יםאספקת המוצר .1

 

 .מוצרים באופן סדיר ושוטףשירותים ואת הבמשך כל תקופת ההסכם את הלמכבי לספק  מתחייב הספק 1.1
 

בלבד ולא יושארו  מזמיןמשלוחי המוצרים למכבי יהיו בהתאם לשעות הפעילות של כל אתר, וימסרו לכל אתר  1.2
 בכל מקום אחר, ולרבות יחידות אחרות במכבי.

 
ספר שירות טכני הספק מתחייב להוביל, לספק ולמסור את הציוד למכבי כשהוא במצב פעולה מקובל ותקין, כולל  1.1

 ואת כל הרכיבים והאביזרים הנדרשים להפעלתו המלאה.   (SERVICE MANUALמלא )
 

 .אישור ל"מסירה"  תהווהחתומה תעודת משלוח . מקבל על תעודת משלוחהיחתים את  ספקה 1.1

 
ב לספק את אותו המותג משך כל תקופת ההתקשרות. מכבי שומרת לעצמה הזכות לרכוש מהספק ספק מתחיי 1.1

 מותג אחר.
 

 ראל, לרבות שטחי יו"ש ורמת הגולןע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת יש ןהשרות יינת 1.6

 
 הספק מתחייב כי הציוד יסופק עם תקע ישראלי תקני בלבד. 1.7

 
 הדרכה ותמיכה מקצועית .1
 
הוראות בטיחות וכן תמצית , היצרןספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם  הציודיספק עם הזוכה  ספקה

 .הוראות הפעלה ואחזקה 

 
 אחריות ושירות תחזוקה  .6

 

 1הספק מתחייב לספק, ללא תשלום נוסף , שירותי תחזוקה לכל מכשיר שיוצב במתקני מכבי במשך תקופה של  6.1
"(. מוסכם כי התמורה בגין שירות התחזוקה בתקופת תקופת האחריותל כל מכשיר )להלן: "שנים ממועד המסירה ש

 האחריות כלולה במחיר המכשיר.

 

שנים, כולל תיקוני תקלות, שדרוגים, עדכוני  1בתקופת האחריות של החדשה על הספק לתחזק את המערכת  6.2
 .גרסאות ותמיכה

 

, כולל תיקוני תקלות, שדרוגים, עדכוני שירות התחזוקההמערכות הקיימות במסגרת על הספק לתחזק את  6.1
 .גרסאות ותמיכה

 

שעות ביממה  21שעות, בכל ימות השבוע,  1: מענה עד תמיכה, תחזוקה וטיפול בתקלות זמן תגובה לקריאות 6.1
(24*7*4). 

 

כשיר בעת תקלה המשביתה את הציוד הקיים או את תפקודו התקין, הספק מתחייב לאספקת ציוד חליפי או מ 6.1
 שעות מאבחון התקלה  1חלופי ככל שיידרש לתיקון התקלה, תוך 

 

שירותי התמיכה והתחזוקה יינתנו בשרות טלפוני ו/או באמצעות תקשורת מחשבים ו/או באתר מכבי, בהתאם  6.6
תמיכה  –במערכת התקשורת לאופי הפניה ותוך הפעלת שיקול דעת מקצועי של הספק בשיתוף מכבי, ויכללו טיפול 

בבאגים ותקלות בתוכנה, אספקה והתקנה של גרסאות ומהדורות חדשות של התוכנה, ן תקלות חומרה, טיפול ופתרו
 ללא תשלום נוסף.

 

שמורה למכבי האופציה לרכוש מהספק שירותי תחזוקה שנתית באתר הלקוח ובכלל זה תקופת האחריות, בתום  6.7
שעות, במשך כל  1עד  זמני התגובה לקריאות שירותעם   SLAתיקוני תקלות, שדרוגים, עדכוני גרסאות ותמיכה בתנאי 

 ( 21*7*1)שעות ביממה  21ימות השבוע, 
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תיקון ו/או החלפה של חלקים פגומים בחלפים חדשים ומקוריים, תיקוני תקלות וקלקולים  יכלולהשירות  6.6
וטיפולי תחזוקה מונעת ע"פ הגדרות היצרן.השירות כולל את כל העבודות, החומרים והחלקים הדרושים לשם ביצוע 

 התחזוקה.
 

 ללא הגבלה במספר.  ציודלתקן כל תקלה ב מתחייב הספק 6.9

 
שתמש לצורכי י הספק .ולתחזוקת הציודככל הדרוש לתיקון  ק מלאי סביר של חלקי חילוףמתחייב להחזי הספק  6.10

 , כל זאת ללא קשר לאופן בו תבחר מכבי לביצוע התחזוקה בתשלום.התיקון אך ורק בחלקי חילוף מקוריים
 

מנת  הספק מתחייב במסגרת ההסכם לבצע, ללא תמורה נוספת, את כל עדכוני התוכנה והחומרה הדרושים על 6.11
 לשמור על רמת התוכנה המתקדמת ביותר, הקיימת נכון לאותו זמן לציוד מאותו דגם.

 
הספק מתחייב להחזיק בכל תקופת ההתקשרות צוות עובדי שירות ותחזוקה הבקיאים בתחזוקת המכשירים  6.12

 פי הסכם זה.-עלמהדגם נשוא ההסכם, על כל רכיביהם, ובעלי הכישורים הנדרשים לצורך מילוי התחייבויות הספק 

 
 הספק יגדיר גורם אחד לצורך ניהול הקשר בנושא השרות מול הממונה  מטעם מכבי:  6.11

 שם איש קשר ספק:  ________________________    טלפון ישיר: _____________________ 
 __________________________: EMAIL__________________________               טלפון סלולארי:

 
ומספר טלפון של כונן לקבלת  עמיד מוקד טלפוני מאויש לקבלת קריאות שרות משך שעות העבודהי הספק  6.11

 קריאות קריטיות בכל שעות היממה בכל ימות השבוע
 

הזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו שותף עסקי / משווק מורשה של החברות  6.11
_____________________________ ______________________ 

 

הספק מצהיר, כי הוא רשאי ומוסמך מטעם היצרנים הנ"ל ומסוגל לתת שירותי אחזקה שוטפת, שירותי תמיכה  6.16
 מקצועית וביקורות טכניות לציוד, לפי המפורט במסמכי המכרז  וכן למכור ציוד מתוצרתם.

 
ם  וההיתרים, הנדרשים על פי כל דין, הספק מצהיר כי משך כל תקופת ההתקשרות יהיו בידיו כל האישורי 6.17

 למכירת הציוד ומתן השרות.

 
הספק מתחייב, כי במידה ויפסיק להיות משווק מורשה / שותף עסקי  של אחד היצרנים או במידה ואלו ישללו  6.16

ממנו, מכל סיבה שהיא, יודיע הזוכה למכבי מיד כשיוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את 
שרות עם הזוכה, והזוכה מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל המידע ההתק

 הטכני הדרוש.

 
הספק מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות  עבודה בטוחות, בצוות עובדים  6.19

 מיומן ובציוד תקין.
 

 .ליום₪  100יקנס בסכום של הספק יהמצוין לעיל,  SLA -בגין אי עמידה ב  6.20

 
 קניין רוחני זכויות .7
 

אין כל מניעה חוקית או למיטב ידיעתו מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי  הספק 7.1
אין באספקת המוצרים משום הפרת  למיטב ידיעתו אחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את המוצרים למכבי  וכי

 של חברה ו/או גוף לרבות אדם אחר כלשהו. קניין רוחני פטנט ו/או פגיעה כלשהי בזכויות
 

ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי -היה ותתבע מכבי עלבכפוף להוראות כל דין,  7.2
 לשלמו על פי פסק דין חלוט שביצועו לא עוכב סכום שתחויבלשפות את מכבי בגין כל  הספקבמוצרים, מתחייב 

לשלם לצד שלישי את הסכום נשוא השיפוי. האמור  מחויבתכתוצאה מתביעה שכזו, לא יאוחר מהמועד בו תהיה מכבי 
כפוף לכך שמכבי תודיע לספק על אירוע השיפוי )כל תביעה ו/או דרישה שנטען לגביה שהינה באחריות הספק( בסמוך 

שיודע לה על התרחשותו והיא תאפשר לספק להתגונן כנגד התביעה. מכבי תשתף פעולה עם הספק  ככל האפשר לאחר
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בהתגוננות מפני תביעת השיפוי ותעמיד לרשותו כל סיוע וכל מסמך ומידע שיידרש באופן סביר לצורך ניהול ההליך, 
תובע כלשהו בעניין שהוא נושא ובלבד שלא יהא בכך כדי להטיל עליה הוצאות/עלויות כלשהן. מכבי לא תתפשר עם 

 לשיפוי מבלי שקיבלה קודם לכן את הסכמת הספק לפשרה כאמור.
 
 
 מועסקי הספק .8

מכבי ייחשבו לכל צורך כעובדיו ל המוצריםמצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  הספק 6.1
, על חשבונו באופן בלעדי , ויועסקו על ידואו שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם. הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי 
, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי מכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את ספק ה

 רק זה.פהמצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות 
 

 ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקהבהתאם לחבות המוטלת על פי דין,  6.2
אספקת  בעת שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם שייגרם לרכוש נזק או ,גופני נזק

 המוצרים ו/או מתן שרות למכבי.
 

 אנשי קשר 
 .הספקעם  להיות איש הקשר הישיר  ___________בזאת את  __מכבי ממנה  6.1

 מכבי.עם  להיות איש הקשר הישיר  _______הספק ממנה בזאת את  _____ 6.1

 שם: ___________________  טלפון:_________________________

     :_______________________EMAILסלולארי:_________________  

 
 הסבת הסכם .9

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

 
 

 וביטוח אחריות .:1
 

ישירים  מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה הספק יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד,  10.1
, שיגרמו למזמין ו/או לעובדיו ו/או ללקוחותיו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר בלבד

"השירותים" או "המוצרים"( ו/או  )להלן:אספקת מתגים אופטיים כמפורט בנספח א' עם מתן שירותי 
היה מוגבלת לנזק למען הסר ספק מובהר במפורש כי אחריות הספק ת במסגרתם, כמפורט ומוגדר בהסכם זה.

ישיר בלבד שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו וכי בכל מקרה גובה אחריותו הכוללת 
והמצטברת של הספק מכוח הסכם זה לא יעלה על גובה התמורה החוזית השנתית המשולמת לספק לפי הסכם 

 זקים שאירעו עקב הפרת סודיות.זה. מגבלת האחריות האמורה לא תחול על נזק גוף, נזק בזדון ונ
 

אובדן הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או  10.2
ו/או הפסד ו/או תשלום שייגרמו למזמין, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש נגד המזמין, כתוצאה 

, והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי הסכם זה ו/או על פי י ההסכםמאירוע, שהינו באחריות הספק, על פ
שמכבי תודיע לספק על התביעה ו/או הדרישה ו/או הנזק ו/או כל דין לכל תרופה ו/או סעד אחרים ובלבד 

ושניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה ו/או הוצאה ו/או תביעה  ההוצאה מיד כשנודע לה עליהם
  כאמור.

 

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על פי הסכם זה , ממועד תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן 
השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת 

הסכם ומהווה ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח ___ ל
חלק בלתי נפרד הימנו )להלן "ביטוחי הספק" ו/או "הביטוחים"(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על פי 

ההסכם, לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת 
 ההתקשרות וכן למשך שלוש שנים נוספות מתום תקופת ההתקשרות. 
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סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח וניתן להמירם לסכומים בדולר ארה"ב בתנאי שלא יפחתו מובהר כי 

  מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת החוזה.

 

יום לפני מועד תחילת  11 -ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין מתחייב הספק להמציא למזמין, לא יאוחר מ 10.1
זה אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת מתן השירותים על פי הסכם 

ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא 
לא תגרע  חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו

 מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

 

ככל שתקופת ביטוחי הספק תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב הספק להפקיד בידי  10.1
 לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת 11.1המזמין, אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

 ההתקשרות על פי ההסכם.
 

מובהר והיה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הספק להתאימם לערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום 

 חידוש עריכת הביטוח.

 
 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.ידי הספק כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 10.1

 לעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את המזמין, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לספק לפי הסכם זה.

 .1970-התשל"א אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למזמין לפי חוק החוזים )תרופות(,

 
של תנאי בתום לב ביטוחי הספק יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק, לרבות הפרה  10.6

 מתנאי הפוליסות לא יפגעו בזכויותיו של המזמין לקבלת שיפוי. 

 הספק מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא חוזה זה הוא 10.7
יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים 
בנספח זה, על כל תנאיהם כמפורט בנספח זה, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק או לתקופה מאוחרת 

ה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב המשנ יותר על פי המוגדר בנספח זה. לחלופין, רשאי הספק לכלול את קבלני
 .לערוך כמפורט לעיל

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו 6.2בכפוף לסעיף  10.6

כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בגין כל נזק שארע לרכושו והוא פוטר את המזמין ו/או מי מטעמו מכל אחריות לנזק 
ר. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. הספק מתחייב כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(  כאמו

תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי המזמין ומי מטעמו )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בזדון( והספק 
 מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות.

 

 סודיות .11

, אלא אם תחול דים מתחייבים לשמור בסודיות את ההסכם ולא להעביר את ההסכם ו/או תוכנו לכל  צד שלישיהצד
התחייבות זאת תהא בתוקף גם לאחר סיומו של ההסכם מכל עליהם חובה לעשות כן על פי דין או בהתאם לצו שיפוטי. 

 סיבה שהיא.
 

 שונות .11
 

זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה עשוי להיות חב לה מתוך הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, תהיה  12.1

 אחרת, מכל סכום שיגיע לזוכה ממכבי. ההתקשרות נשוא ההסכם או מהתקשרות 

 
, בית בלב בע"מ: אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, לרבות, אך לא רקלכל התאגידים / חברות בקבוצת מכבי,  12.2

שירותי רפואה  , נרקיס ערדמכבי מגןאגודת בע"מ, אחזקות  מכבימכבי טבעי, ו יקרן מכבעמותת , בע"מ  דנט מכבי

ההסכם הקבועים תנאי , ושאר המחיריםעל פי  את המוצרים מהספקשמורה הזכות לרכוש  אתה ( בע"מ וכד'1966)

 בהסכם זה. 
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הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים שהיו פתוחים בין  12.1

התקופה , עובר למועד חתימת ההסכם, וכי לא תהיה להם כל טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין הספקמכבי לבין 

ן שסופקו על ידה למכבי במישרין הקודמת להסכם זה. מוסכם כי היתרה של מכבי בספרי החברה עבור שירותים וטובי

 ₪. 0ובעקיפין עד תאריך  ______ עומדת על 

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על ידי צד  כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. 12.1

 ימים מיום המשלוח, 1למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו נשלחה תוך 

 .בעת המסירה בפועל -ובמקרה בו נמסרה ביד 

 

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 12.1

  zloczow_n@mac.org.ilמכבי:  12.1.1

 הספק:____________________________ 12.1.2

 

 
                                                         _______________                  _______________ 
   הספק   מכבי שרותי בריאות                                                                                     

 

    החותם:שם מלא של                                                                                                 

 
 

     חותמת: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:zloczow_n@mac.org.il
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 אישור עריכת ביטוחי הספק -  ח בנספ

     

 תאריך:_____________ 

 לכבוד

 שלוביםו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים  מכבי שירותי בריאות

 "(מכבי" )להלן ביחד ולחוד:

 הנדון0 אישור עריכת ביטוחים

לרבות "(  הספק)להלן: "הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 

וכן כל השירותים הנלווים כמפורט וכמוגדר בהסכם שנערך בקשר עם מתן שירותי _______________________ 

ת המתחילה ביום _______ ומסתיימ "( וזאת לתקופהההסכם" -" והשירותים)להלן בהתאמה: " ספקביניכם לבין ה

 "(.תקופת הביטוח)להלן: "ביום _______ 

 

כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין )נוסח  ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .1
, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד 1960 - חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם

 לאירוע ובסה"כ ₪  6,000,000  כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של
קבע כי נושאים בחובות ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה במקרה ויהלתקופת ₪  20,000,000

 .ספקמי מעובדי ה פימעביד כל

 __________________פוליסה מספר 

 

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

ביטוח. הלאירוע ובסה"כ לתקופת ₪   6,000,000 השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של
שם המבוטח בפוליסה יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף 

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

 __________________פוליסה מספר 

 

בקשר עם ו/או  , גרר, לרבות נזק בגין נזק גוף ו/או רכוש דין יעפ" הספקאחריותו של  כיסוי  -חבות מוצר טוחיב .1
של בגבול אחריות "( המוצרים)להלן:" ו/או הבאים מטעמו הספק י"עמשווק, מסופק מטופל,  המיוצר, עקב מוצר
הפוליסה מורחבת לכסות גם נזק הנובע ישירות מעבודה שביצע  טוח.הבילתקופת  כלתביעה ובסה"  2,000,000

למעשי  הבשל אחריותמכבי ת לשפות אורחב מהביטוח כאמור המבוטח ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה .  
נזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב המוצרים, וזאת לו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר  הספקו/או מחדלי 
. בביטוח ף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטחבכפוף לסעי

 השירותיםרטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק בקשר עם  תחולההמפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת 
 בחברתנו שהביטוח במקרה .___________ההסכם, אך לא לפני החלה בטרם נחתם  זאתשבנדון, גם אם פעילות 

 6 למשך, מוארכת ותביעות נזקים גילוי תקופת תחול בפוליסה כי מוסכם, כלשהי מסיבה יחודש לא או יבוטל
 הודעה תימסר ושעליו הביטוח בתקופת שיארע אירוע וכל בחברתנו הביטוח תוקף פג וב מהמועד נוספים חודשים
. הביטוח תקופת במהלך ההודעה נמסרה עליו כאירוע ועניין נושא לכל ייחשב, המוארכת הגילוי תקופת במהלך

הגדרת המוצרים על פי הפוליסה מורחבת לכלול גם: הדרכה, תמיכה מקצועית, שירותי תחזוקה, ועדכוני תוכנה 
 .)לפי העניין 

 __________________פוליסה מספר      

 

 

 כללי 
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 לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  ספקה .1

 הו/או מי מטעמ מכביבביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .1
 .המו/או מי מטע מכביוכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי ישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .6
 יום מראש.  10הודעה על כך בדואר רשום  מכבישניתנה ל

במהדורתו הרלוונטית  "ביט"לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כספק  מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות ה .7
 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. הביטוח או חידושו למועד עריכת

 

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

 בכבוד רב        

 ___________חברה לביטוח בע"מ

 על ידי ____________________

 )שם החותם ותפקידו(

 


