
 
 

 

 בבתי מלון בישראל אירוח זוגיים שובריבקשה להצעת מחיר לאספקת 

 "הבקשה"( –)להלן 

     כללי .1

לקבל הצעות לשוברי אירוח זוגיים בבתי מלון בישראל.  תמעוניינ"( מכבי" - כבי שירותי בריאות )להלןמ .1.1

 "( , כמפורט בבקשה. השובר" -)להלן

 את ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ולשלוח אל דנה שרשוב , לדואר אלקטרוני .1.1

sharasho_d@mac.org.il  '1101/01/12עד יום ג 

היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר שקלול המחיר  .1.1

 מכבי.והאיכות כפי שתחליט 

 פסלו.יי במפרט המצורףהצעות שלא עומדות  .1.1

בחירת הזוכה במכרז תעשה בדרך של שקלול המרכיבים המפורטים להלן, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי  .1.1

 של  מכבי ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות:

 .10% -, איכות 60% -מחיר 

 ציון המחיר: .1.1.1

באומדן, על פי הצעת המציע ציון המחיר ייקבע על ידי של מכפלת הצעת המחיר של 

של המציע. המציע בעל הסכימה הנמוכה ביותר יקבל את מלוא ציון המחיר,  שוברהמחיר ל

 והמציעים האחרים יקבלו ציון מחיר יחסי ביחס אליו.

 ציון האיכות:  .1.1.1

 .1פח א'ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב כנס

 .מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות המיטביות .1.6

 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  .1.1

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

ע את הצעתו במסגרת בקשה זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע עם מציע, ואין בעובדה שמציע הצי

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

ימים מקבלת הודעה על רצונה של  10הספק עמו תתקשר מכבי, יחתום על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .1.1

 הספק יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.  מכבי להתקשר עמו.  מסמכי הבקשה והצעת

 .ידוע למציע שמכבי תהא רשאית להציג את פרטי הצעתו הכלכלית, ככל שתוכרז כזוכה, בפני מציעים אחרים .1.10

  



 
 
 

  המפרט המבוקש .1

 כללי: .1.1

 השובר הינו עבור עובדי מכבי החוגגים יובלות  .1.1.1

 רשתות., מלונות יוקרה וממספר 1*השובר יכלול לינה במלונות  .1.1.1

 .ש"ח כולל מע"מ 1100עלות השובר למכבי תעמוד על מקסימום  .1.1.1

*, על בסיס 1השובר יהיה תקף בכל ימות השבוע, כולל סופ"ש,  ויכלול לפחות לילה אחד לזוג במלון יוקרתי,  .1.1

 לינה וארוחת בוקר או חצי פנסיון בהתאם למלון הנבחר. 

 * בשובר.1צית מהמלונות אפשרות למימוש השובר בחגים וחודשי הקיץ לפחות במח .1.1

  –פריסת השירותים  .1.1

ברחבי הארץ, ולפחות באזורים   10יש להציע שוברים בהם יש בתי מלון בפריסה ארצית רחבה, לפחות 

 .צפון ירושלים, ים המלח, המרכז, הבאים: אילת,

 – תוקף למימוש השוברים .1.1

 לפחות שנתיים מיום ההזמנה עם אופציה להארכה בשנה נוספת.

 הרכישה:אופן  .1.6

שוברי האירוח יירכשו במרוכז ע"י מכבי. למכבי שמורה הזכות להזמין את השוברים בשתי פעימות  .1.6.1

נפרדות. תוקף השובר יהיה תואם לתאריך הזמנת השוברים. כמו כן, יוצעו השוברים לחברות הבנות 

 של מכבי המעוניינות בכך באותם התנאים.

י ללא עלות נוספת. השוברים יגיעו ליחידות נקודות בארץ על פי החלטת מכב 10משלוח לעד  .1.6.1

  .1011הארגוניות עד סוף דצמבר 

למכבי שמורה הזכות להזדכות על שוברים שלא חולקו לעובדים   -הזדכות על שוברים בתום שנה .1.6.1

 החזר מסך ההזמנה. 10%לאחר תום שנת ההתקשרות ולא יותר מ 

-ירוח ותיירות בארגונים גדולים של למעלה משנים בתחום שוברי א 1הספק המציע יהיה בעל ניסיון של  .1.1

 . יש לפרט את שמות החברות בטופס פרטי המציעעובדים 1,000

 

 ?מפרט אבטחת מידע



 
 
 

 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .3

 .                                                                                    המציע: .1.1

 

 אינם כוללים מע"מ בש"ח המחירים  -השוברמחיר  .1.1

 שם השובר
עלות השובר ליח' 

 ₪(//12)עד 
 תוקף השובר אומדן שנתי

 
 100 

 

 

 תקופת הערכות נדרשת לשם תחילת אספקות:_____________________ .1.1

 הערות .1.1

  כל פירוט שיועבר בנוגע לשובר המוצע אשר אינו נכלל בדרישות המפרט ובנספח אמות המידה לא

 ולא יהווה יתרוןקלל ויש

 .הצעות שאינן עומדות במפרט המבוקש לא יתקבלו 

  .האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא 

 ספרות אחרי הנקודה. 1-אין להציע מחיר עם יותר מ 

 בלבד ניתן להציע הצעות בש"ח.  

 מכבי תודיע לספק לגבי אופן האספקה המועדף עליה 

  ימים. 10ההצעה תוקף 

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה: .1.1

 דוגמא לשוברים המוצעים 

 

  



 
 
 

 נספח ב'

 טופס פרטי המציע

 .המציע נדרש למלא את כל הפרטים להלן, ולחתום בסוף הטופס 

 1מלא את טבלת האקסל המצורפת כנספח ב'על המציע ל  

  פרטי המציע .1

 שם
 
 

 כתובת משרדי ההנהלה:
 

 טלפונים:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 
 ניסיון קודם ולקוחות  .1

 מספר שנות ניסיון של המציע במכירה של שוברים? 
 

 מספר כולל של שוברים שנמכרו על ידי המציע בשנה האחרונה?
 

 שמות הרוכשים המפורטים להלן:
 
1          ___________________________ .1____________________________ . 
 
1___________________________ .          1____________________________ . 

 

 
 להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו 0 מספקים בשנה האחרונה שוברים .3
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר ותפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השובר שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 

 שם הלקוח:
 

 ::שם האיש הקשר ותפקידו
 

 טלפון:
 

 תיאור השובר שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 



 
 
 

 

 שם הלקוח:
 

 ::שם האיש הקשר ותפקידו
 

 טלפון:
 

 תיאור השובר שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 : ________________________  חתימת המציע :____________________  חותמת    
 

 ______________________תאריך: 
 

 

  



 
 
 

 תאריך : ________

 )לספק הזוכה( הסכם

 

 ("מכבי" -בין מכבי שרותי בריאות )להלן 

 (."הספק" -לבין ____________ח.פ. __________ )להלן 

 ("הציוד" או "המוצרים" )להלן:                                                 לאספקת:

 

 תקופת ההסכם .1

 (."תקופת ההסכם" -)להלן  11/11/1010ועד יום   1/1/1010הסכם זה יעמוד בתוקף החל מיום  .1.1

כל תנאי ההסכם )בשינויים המחויבים( יהיו בתוקף גם בתקופות האחריות/השירות שלאחר תום  .1.1

 תקופת ההתקשרות כמוגדר בהסכם.

ם, בכל שלב ומכל מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיו 1.1 ףעל אף האמור לעיל בסעי .1.1

יום מראש. במקרה זה תשלם מכבי לספק את  60ידי משלוח הודעה בכתב -סיבה שהיא, וזאת על

הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או הספק יחזיר למכבי את 

 הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות.

 

 תמורה .1

ל ידי החברה למכבי ומחיריהם יהיו כמפורט במחירונים המצ"ב רים המסופקים עשוברשימת ה .1.1

 להסכם זה. 'אנספח כ

 י"ע המבוקשת הכמות לפי שוברים יעביר הספק. שיוזמנו השוברים לכמות בהתאם תהייה התמורה .1.1

 .מהספק לתשלום חשבונית העברת כנגד השוברים קבלת  לאחר השובר עבור תשלם מכבי, מכבי

 לעובדים חולקו שלא שוברים על להזדכות הזכות שמורה למכבי  -שנה בתום שוברים על הזדכות .1.1

 .ההזמנה מסך החזר 10% מ יותר ולא ההתקשרות שנת תום לאחר

היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת    ההתקשרות  .1.1

ספק הזוכה על בסיס עם מכבי, תעמוד למכבי הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם ה

המחירים בהם זכה בחשב הכללי, מתחילת התקשרותו עם החשב הכללי ועד סיום ההתקשרות עם 

 החשב הכללי.

 

 תנאי תשלום .3

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

 .על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג החשבונית .1.1

 –הספק יציג בפני מכבי אישור עפ"י חוק עסקאות גופים צבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו  .1.1

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או פטור מניהול זה, על  1116

 ק.כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן נוהג לדווח על עסקאותיו למע"מ בהתאם לחו

 

 



 
 
 

 ריםשובאספקת ה .4

 פעימות בשתי השוברים את להזמין הזכות שמורה למכבי. מכבי י"ע במרוכז יירכשו האירוח שוברי .1.1

 . השוברים הזמנת לתאריך תואם יהיה השובר תוקף. נפרדות

 השוברים. נוספת עלות ללא מכבי החלטת פי על בארץ נקודות 10 הספק יעביר את השוברים לעד .1.1

 . 1010 דצמבר סוף עד הארגוניות ליחידות יגיעו

 בעת אספקת השוברים יועבר אל מכבי קובץ אקסל הכולל את רשימת )מספרי( השוברים שסופקו. .1.1

השרות ינתן ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל, לרבות  שטחי יו"ש  .1.1

 ורמת הגולן.ם -מזרח י

 משלוח.הנקוב במחירון כולל עלויות המחיר  .1.1

משלוחי המוצרים למכבי יהיו בהתאם לשעות הפעילות של כל אתר, וימסרו לכל אתר מזמין בלבד  .1.6

 ולא יושארו בכל מקום אחר, ולרבות יחידות אחרות במכבי.

הספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הזמנות במייל, במידה ותבחר מכבי  .1.1

 באופציה זו.

 

 קנסות .5

לפיצוי מוסכם  התחייבויותיו הבאות בהתאם לדרישות, זכאית מכבי, לא מילא הספק הזוכה את  .1.1

 כלהלן:

 קנס הנושא

מפרט אי עמידה ב

 רשובה
 מעלות ההזמנה בגין כל חריגה 10%

 

 מכבי תשקול הפעלת הסעיף בהתאם לסוג החריגה ותדירות החריגות. .1.1

פי סעיף זה הינם פיצויים מוסכמים וגביית הסכומים תעשה בלא צורך בהוכחת נזק. -הפיצויים על .1.1

 מהחשבונות השוטפים.  הקנסות יקוזזו על ידי מכבי 

למען הסר ספק, במידה והספק לא יעמוד באחת מדרישות המפרט ההכרחיות למכבי שמורה  .1.1

 שוברים שנרכשו.הזכות לסיים את ההתקשרות עם הספק ולהזדכות כל כלל ה

 

 זכויות קנין רוחני .6

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת  הספק .6.1

המונעת ממנו לספק בכל דרך את המוצרים למכבי וכי אין באספקת המוצרים משום הפרת פטנט 

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

ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי במוצרים, מתחייב -היה ותתבע מכבי על .6.1

 לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה כתוצאה מתביעה שכזו. הספק

 

 

 



 
 
 

 מועסקי הספק .7

ך הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת המוצרים למכבי ייחשבו לכל צור .1.1

כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו 

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

לרכוש  נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא הספק .1.1

בעת אספקת המוצרים  שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם שייגרם

 ו/או מתן שרות למכבי.

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי  הספק .1.1

 רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

הספק מתחייב שכל נותן שירות מטעמו למכבי חייב להיות מחוסן עפ"י תוכנית החיסונים המוגדרת  .1.1

 ע"י משרד הבריאות.

 

 אנשי קשר .8

 מכבי ממנה בזאת את  ________________ להיות איש הקשר הישיר עם  הספק. .1.1

 הספק ממנה בזאת את  ____________ להיות איש הקשר הישיר עם  מכבי. .1.1

 שם: ___________________  טלפון:_________________________

 :_______________________    EMAILסלולרי:_________________  

 הסבת הסכם .2

הספק איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, את זכויותיו על פי ההסכם, או את החובות הנובעות ממנו, 

 אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 אחריות וביטוח  ./1

הספק יהא אחראי לנזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא, לרבות נזק שיגרום הוא ו/או מי מטעמו, לגופו  .10.1

ו/או לרכושו ו/או לעסקו של כל אדם ו/או גוף, לרבות, למכבי ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי 

 כלשהו, שנגרם תוך כדי ו/או בקשר עם מתן השירותים ו/או הסכם זה. 

ו לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הספק מתחייב לפצות ו/א .10.1

הוצאה שייגרמו למכבי, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד מכבי, 

כתוצאה ו/או בקשר עם אחריות הספק ו/או מי מטעמו, על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת 

פה או סעד על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ובלבד שנמסרה מבלי לגרוע מזכויות מכבי לכל תרו

 הודעה לספק וניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה ו/או הוצאה ו/או תביעה כאמור

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על .10.1

המוקדם, מתחייב הספק לערוך ולקיים על  הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי

חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים 

ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: 



 
 
 

ההסכם, לרבות  פי-(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על"הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הספק"

כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה נוספת 

)שלוש( שנים  1-לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך לא פחות מ

 מתום תקופת ההתקשרות.

לסכומים בדולר מובהר, כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח, וניתן להמירם 

ארה"ב, בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת 

 .ההסכם

הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר,  .10.1

לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הספק תחודשנה 

לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא מעת לעת, 

לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הספק יישא 

 בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הספק.

לא יאוחר מיום אחד לפני  ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הספק להמציא למכבי, .10.1

מועד חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור 

עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור 

תחלת מתן עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי לה

פי הסכם זה ו/או -השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על

 פי כל דין.-על

ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על .10.6

את הספק שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר 

פי -מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהספק אחראי לו על

 פי כל דין.-הסכם זה ו/או על

ככל שתקופת ביטוחי הספק תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב  .10.1

הארכת תוקפו  לעיל בגין 11.1הספק להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

 פי ההסכם.-לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

מובהר, כי היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הספק להתאימם לערך הנקוב בש"ח 

 בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

 11.1/או ו 11.1ידי הספק כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .10.1

לעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע 

 לזוכה לפי הסכם זה.

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

1110. 

ידי הספק -מצא עלמכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיו .10.1

כאמור לעיל, והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על 

זה. הספק מצהיר  11פי סעיף -מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על



 
 
 

על ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות 

מכבי ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוחים, 

טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין -פי הסכם זה ו/או על-הספק על

 או, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.אם ל

ידי מכבי, וכי -ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על .10.10

המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח 

תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם 

 )שלושים( יום מראש. 10לפחות 

ביטוחי הספק יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק, לרבות אי מתן  .10.11

הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של 

 מכבי לקבלת שיפוי. 

לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מבלי  .10.11

כנגד מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו, והוא פוטר את 

מכבי ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת 

מתחייב, כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(, תכלולנה הפוליסות ויתור  זדון. הספק

על זכויות שיבוב כלפי מכבי ומי מטעמה )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון(, והספק 

 פי הפוליסות.-מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על

שר עם מתן השירותים נשוא הספק מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בק .10.11

חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך 

זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת  11ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף 

י זה. לחלופין, רשא 11פי המוגדר בסעיף -התקשרותם עם הספק או לתקופה מאוחרת יותר על

 הספק לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו נחותים  .10.11

 מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

 []לבחינת אבטחת מידעפרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .11

הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר  .11.1

עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם 

 ילתה או לאחר סיומה.או מתן השירות, תוך תקופת ההתקשרות, לפני תח

לחוק  111הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .11.1

 .1111-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים  .11.1

 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות .11.1

 ומתחייב כדלקמן: הספק מצהיר



 
 
 

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל  .11.1.1

מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על 

ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו 

פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: -יצוע התחייבויות הספק עללידיעתו במסגרת ב

 (."המידע"

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל  .11.1.1

 אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

את הגישה למידע אך לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל  .11.1.1

ורק לעובדי הספק המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הספק, נותני שירותים 

פי ההסכם יחתמו על כתב -והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי הספק )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד 

ת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם בהתחייבויות הספק לשמיר

ידי מכבי(. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי -לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

ידי עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או -הספק יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על

 עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .11.1.1

בידי הספק ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם מידע שהיה  .11.1.1.1

 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות  .11.1.1.1

 לשמירת סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות  .11.1.1.1

 של הספק.

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, -פי דין או על-לגלותו עלמידע שחובה  .11.1.1.1

ובלבד שהספק הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה 

 להתגונן מפניו.

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הספק לא  .11.1.1

 יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

ע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו כי ידו .11.1.6

התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו 

בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום 

בסודיות, וכי הספק מודע  למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע

 לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות  .11.1.1

האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או 

רק( הוראות חוק הגנת  מי מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא



 
 
 

, וכל דין 1116-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1111-הפרטיות, התשמ"א

 רלבנטי נוסף.

 דרישות אבטחת מידע: .11.1

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 וכפי שיעודכנו )באם מצוינות( בל"מב המצויות מידע אבטחת דרישות בכל לעמוד .11.1.1

 .בל"מה לנושא הרלוונטיות רגולטוריות בהתאם לדרישות לעת מעת

 כולל )אך מידע אבטחת סיכוני מבדק תהא רשאית לבצע מכבי ההטמעה, משלב כחלק .11.1.1

 ממשקים חדירה ומבדק ברשת, ביישום, מידע אבטחת סיכוני ל( בחינת מוגבל לא

 עמידת המטרפדים האבטחה בסיכוני לטפל מתחייב הזוכה פנימיים וחיצוניים.

 .   ורגולציה חוק, תקן מכבי בדרישות

הספק יקיים את חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו והנחיות הרשות למשפט טכנולוגיה  .11.1.1

ומידע ודרישות משרד הבריאות לעניין הגנת הפרטיות ואבטחת המידע, הרלוונטיות 

 למערך טכנולוגיית המידע ולתהליכי העבודה נשוא מכרז זה

רוך אצל הספק )בחצריו ימים לפחות, לע 1מכבי תהא רשאית, בכל עת בהודעה של  .11.1.1

ו/או בהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת מידע, שמירת סודיות 

פי האמור בהסכם זה, ומבלי לגרוע -ופרטיות הנוגעים לביצוע התחייבויות הספק על

מכלליות האמור ביקורות על אמצעים פיזיים ו/או אלקטרוניים ו/או לוגיים, מהימנות 

הספק מתחייב לתקן את חוסן )מבדקי חדירה מבוקרים( וכיו"ב. עובדים, בדיקות 

 הליקויים שיימצאו בלוח זמנים המותאם לרמת החומרה של הממצא.

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

 של ההסכם. 

 

 שונות .11

, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  .11.1

עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לספק 

 ממכבי.

לכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי, לרבות, אך לא רק: אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, בית  .11.1

ר בע"מ,  מכבי אחזקות קא-בלב בע"מ, מכבידנט בע"מ, עמותת קרן מכבי ומכבי טבעי, מכבי

בע"מ, אגודת מכבי מגן, מכבי יזמות וכד' תהא שמורה הזכות לרכוש את המוצרים מהספק על 

 פי המחירים, ושאר תנאי ההסכם הקבועים בהסכם זה. 

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים שהיו  .11.1

ר למועד חתימת ההסכם, וכי לא תהיה להם כל טענה או פתוחים בין מכבי לבין הספק, עוב

דרישה לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם זה. מוסכם כי היתרה של מכבי בספרי 

 11.11.1011החברה עבור שירותים וטובין שסופקו על ידה למכבי במישרין ובעקיפין עד תאריך 

 ₪. 0עומדת על 



 
 
 

דעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על ידי צד כתובות הצדדים הן כמפורט להלן. כל הו .11.1

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

 בעת המסירה בפועל. -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד 

 61111תל אביב,  11רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות  .11.1

        רח'  -                              הספק .11.6

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: .11.1

        מכבי: .11.1.1

        הספק: .11.1.1

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 

 

 

 

                                              _______________   _______________ 

 הספק     מכבי שרותי בריאות                                                        

       

    שם מלא של החותם:       

 

     חותמת: 

 

 

 אישור

 

אני הח"מ, _____________________________________________, עו"ד, מאשר כי מר/גב' 

ת.ז. מס' ______________________, ומר/גב' ____________________________, נושא/ת 

___________________________, נושא/ת ת.ז. מס' ________________________, הינו/ם 

מוסמכים לחתום על הסכם זה מטעמה של _______________________________________, 

___________, וכי ח.פ./שותפות/עמותה רשומה מס' __________________________________

 חתימתו/ם, בצרוף חותמת התאגיד הנ"ל, מחייבת ומזכה את התאגיד הנ"ל לכל דבר ועניין.

 _____________________ 

 

 _____________, עו"ד 

 

 

 

 



 
 
 

 1א'נספח 

 אמות מידה

 

  



 
 
 

 להסכםנספח 

 אישור עריכת ביטוחי הספק

 תאריך:_____________

 לכבוד

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

 ת"א 17רח' המרד 

 "(מכבי" )להלן ביחד ולחוד:

 

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

"(  הספקהננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ )להלן: "

עם בהסכם  _______________________ וכן כל השירותים הנלווים בקשרלרבות בקשר עם מתן שירותי 

"( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ההסכם" -" והשירותיםשנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: "

 "(.תקופת הביטוחומסתיימת ביום _______ )להלן: "

 

ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין  -ביטוח חבות מעבידים .1

, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק 1110 -)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

 6,000,000נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של  

לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי עובדיה ומנהלי ₪  10,000,000לאירוע ובסה"כ  ₪ 

 במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הספק.

 __________________פוליסה מספר 

 

יעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פג - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר עם 

לאירוע ₪   6,000,000ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של 

לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי  ובסה"כ לתקופת הביטוח. הפוליסה תורחב

מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש מכבי באחריות או 

 יטת הספק.בפיקוח או בשל

 __________________פוליסה מספר  .3

 

לכיסוי ₪    ___________ביטוח לרכוש בסכום בטוח של  - (כאשר רלוונטי) ביטוח סחורה בהעברה .4

אובדן או נזק פתאומי ובלתי צפוי לטובין של מכבי  מכל סוג שהוא, הנמצא בחזקתו של הספק ו/או מי מטעמו 

ו/או ע"י מי מטעמו ו/או עבורו ועד מסירתם ביעד הסופי אליו מועבר הרכוש בשטח  מרגע קבלתם ע"י הספק

מדינת ישראל והשטחים המוחזקים לרבות, בעת אחסנה או חניית ביניים, חניית לילה, טעינה, פריקה 

לסכום והובלה בכל אמצעי מכני ובכל כלי רכב. הכיסוי מורחב וכולל כיסוי מפני גניבה ופריצה במלוא שוויו עד 

הבטוח. הביטוח כאמור כולל תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על כל זכות תחלוף כלפי מכבי ו/או כל הבאים 



 
 
 

 מטעמה ובלבד שהאמור בדבר הויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. 

הביטוח מורחב לכלול הרחבה מיוחדת לנזק לתרופות או חומרים הנובע מקלקול מוצרים עקב שבר מכני 

 )ככל שרלוונטי( במערכות הקירור של הרכב המוביל או כתוצאה משינוי טמפ' מכל סיבה. 

 __________________פוליסה מספר 

 

דין בגין נזק גוף ו/או רכוש, לרבות נזק גרר,  בקשר עם  כיסוי אחריותו של הספק עפ"י  -ביטוח חבות מוצר .5

"( בגבול המוצריםו/או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י הספק ו/או הבאים מטעמו )להלן:"

הפוליסה מורחבת לכסות גם נזק לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח.   _____________  ₪אחריות של 

למקרים –)ככל שרלוונטי מבוטח ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה הנובע ישירות מעבודה שביצע ה

.  הביטוח כאמור מורחב בהם  מתבצעת בעיקר עבודה כגון הרכבה, התקנה ולא רק אספקת מוצרים(

לשפות את מכבי בשל אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים 

עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך שנגרמו בקשר עם ו/או 

בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית 

מיום תחילת פעילות הספק בקשר עם השירותים שבנדון, גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם ההסכם, 

___________. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי  אך לא לפני

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח  6בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

חשב בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, יי

לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. הגדרת המוצרים על פי הפוליסה 

 מורחבת לכלול גם: הדרכה, תמיכה מקצועית, שירותי תחזוקה, ועדכוני תוכנה )לפי העניין .

למקרה   ₪___________  ( בגבול אחריות של      recallהביטוח מורחב לכלול כיסוי להשבת מוצרים )

 ולתקופת הבטוח. 

 __________________פוליסה מספר      

 

המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה  -ביטוח אחריות מקצועית .6

מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל הפועלים 

, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות מטעמו

לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה   ____________ ₪של

נערך למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו 

 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח אך למעט חבות מכבי כלפי הספק. 

הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים, אבדן שימוש, איחור או עיכוב  

בביצוע השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו 

 בתום לב.  כן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של הספק בגין אי יושר עובדים.

הננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הספק למכבי לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח 

לפי הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת 

סה, אך לא לפני ____________ . במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, הפולי

חודשים נוספים מהמועד בו פג  6מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 



 
 
 

גילוי תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת ה

 המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.

 __________________פוליסה מספר 

 

ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" לביטוח מבנים, מתקנים ציוד ומלאי  בבעלותו ו/או באחריותו   -ביטוח רכוש  .7

של הספק ו/או שהובאו על ידו ו/או עבורו ו/או לשימושו בחצרי מכבי בערך כינון מלא כנגד הסיכונים 

ן תוצאתי. המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות במפורש פריצה, שוד ונזקי רעידת אדמה וכן בטוח אבד

הביטוח כולל תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי מכבי ו/או מי מטעמה ובלבד שהויתור 

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 __________________פוליסה מספר  .8

 

 כללי 

 סות הביטוח המפורטות לעיל. הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפולי .9

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו/או מי מטעמה  .11

 וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי מטעמה.

כל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מ .11

 יום מראש. 10שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, )למעט בטוח אחריות מקצועית( לא יהיו נחותים מהנוסח  .12

 יחליף אותם.הידוע כ"ביט" במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר ש

 

 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(       

 



 
 
 

 


