
   
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 

 

 
 –)להלן      למכוני פיזיותרפיה   טיפול  מיטות  בקשה להצעת מחיר לאספקת 

 ("הבקשה"
 

 כללי .1

טיפול מיטות  ( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת"מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

 (, כמפורט בבקשה."המוצרים והשירותים" –)להלן ת למכוני פיזיותרפיה בפריסה ארצי

לדואר  ניר לוישלוח אל לעל גבי טופס ההצעה המצורף ו למלאאת ההצעות יש  .1.1

 .11.1.11עד יום  lev_nir@mac.org.ilאלקטרוני 

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

 תקשרות ליותר מספק אחד.מכבי רשאית לפצל את הה

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.1

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

 שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

 מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות המיטביות. .1.1

  יחידות עבור אבלואציה. 2 ב לספק, ללא חיוב,מתחיי מציעבמידה הצורך, ה .1.1

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

לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה 

מו, זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עי

 לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.

ימים מקבלת  7ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .1.1

הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק 

 בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.

הכלכלית, ככל שתוכרז כזוכה, ידוע למציע שמכבי תהא רשאית להציג את פרטי הצעתו  .1.11

 .בפני מציעים אחרים

 
 



 

 המפרט המבוקש:  .2
 

 מוצר .1.1
 .)גיליון אקסל( 'נספח ההמוצרים והמפרטים מצורפים, 

 

 :תקנים בהם צריך לעמוד .2.1.1

 אישור אמ"ר בתוקף, יש להציג אישור אמ"ר יחד עם טופס ההצעה.

 המחיר כולל הובלה והתקנה בסניפי מכבי בפריסה ארצית. .2.1.2

 
ת המציע לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לעניין המענה הטכני לבין באחריו .2.1.2

הצהרות היצרן. היה ותתגלה סתירה, מכבי תתייחס לנתוני היצרן בלבד או 
  שתפסול את ההצעה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 ימים מקבלת הזמנה. 01אספקה עד  .2.1.2
 
 

 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .2
 

 .                                                                                       יע: התאגיד המצ .1.1
 

 .__                                                                                                    : יצרן .1.1

 
 .__                                                                                           שם המוצר:  .1.1

 

 .                                                                                                         דגם:  .1.1
 

 ארץ ייצור ___________________________________________ . .1.1
 

 
 

 פחות.ותק במכירת המוצר של שנה אחת ל .1.1
 לקוחות מרכזיים למוצר /שרות: 

 

ותק במכירת  חברה
 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

    

    

    



  - מחיר המוצר .1.1
 

מק"ט  מוצר
 מכבי

אומדן 
כמות 
 שנתי

מחיר לאספקה 
לסניפי מכבי 

  בפריסה ארצית

מטבע 
 מחיר

 הערה

מיטת 
טיפול 

-חשמלית 
 חלקים 1

1661011 26    

מיטת בובט 
 חשמלית

1011166 2    

מכשיר 
מתיחה 
 מתנית

1661011 2    

מיטה 
למכשיר 
 מתיחה

1661020 2    

 
 

  .שנים 01המחיר כולל אחריות עבור השלדה לתקופה של   -תקופת אחריות  .1.1
_______שנים  משך אחריות )מנוע, בוכנה, מזרון וכד'(  יש למלא עבור שאר מרכיבי המיטה

 .ון(מעבר לכך יהווה יתר ,שנים 3  )לפחות
 

 :_____________________תקופת הערכות נדרשת לשם תחילת אספקות .1.1
 

 אחריות ושירות .1.1
 . שנים 01 של לתקופה השלדה עבור אחריות כולל המחיר  - אחריות תקופת .1.2.1

 אחריות משך למלא יש'(  וכד מזרון, בוכנה, מנוע) המיטה מרכיבי שאר עבור
 (.תרוןי יהווה לכך מעבר, שנים 3  לפחות) שנים_______

 עלויות שירות ותחזוקה לאחר תקופת האחריות: .1.2.2
 

 הערה מטבע מחיר מחיר  פרוט אופן התחזוקה

 כמפורט בהסכם   לשנה אחזקה כוללת

 כמפורט בהסכם   לשנה אחזקה מונעת

תיקוני תקלות 
לאחר  וקלקולים

 תקופת האחריות

  ש"ח  שעת נסיעה 

  ש"ח  שעת שרות

בוכנה 
 פנאומטית

  ש"ח 

  ש"ח  נועמ

  ש"ח  שלט/דוושת רגל

  ₪  החלפת ריפוד

אחוז הנחה 
מינימלי על 
חלקי חילוף 

ממחירון הספק 
 לשוק המוסדי

 %  



 
 

 ר את אופן ההתקשרות לנושא האחזקהמכבי שומרת לעצמה הזכות לבחו  . 
 שולם מעבר לסכום המכסימלי לקריאה )לא כולל חלפים(לא י 

 

נאים לרופאים עצמאיים העובדים עם מכבי )אין חובה נכונות הספק לספק באותם הת .1.1
ולא מהווה יתרון(:_______________________________ )באם כן יש לציין האם 

 מבוקש מינימום להזמנה או מחיר אספקה למרפאת הרופא בפריסה ארצית(
 
 

 מסמכים שיש לצרף להצעה:  .1.1
 

 מפרט מלא של המוצע 
 איכות. ניתק 

 ףבתוק אמ"ר טופס אישור. 
 .פרוספקטים, אישורים, באם נדרש, או כל מידע רלבנטי אחר 

 
 הערות .1.1

 

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

 המחירים אינם כוללים מע"מ. 

 ספרות אחרי הנקודה. 2-אין להציע מחיר עם יותר מ 
 

 $/דולר ויצרי/ליש"ט/דולר קנדיין/ פרנק שו//אירוארה"ב ניתן להציע הצעות בש"ח/
. לכל מטבע אחר יש לבקש , למעט קריאת שרות אשר תתומחר בש"חאוסטרלי

  אישור מראש.
 

 מכבי תודיע לספק לגבי אופן האספקה המועדף עליה 
 

  ימים 01תוקף ההצעה. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 תאריך : ________

  הסכם
 

)להלן:                      ח.פ.                 (  לבין  להלן: "מכבי"בין מכבי שרותי בריאות )

 (."הספק"

 ("הציוד" או "המוצרים")להלן: רפיה קת: מיטות למכוני הפיזיותלאספ

 

 תקופת ההסכם .1

                   ועד יום               החל מיום   נתייםהסכם זה יעמוד בתוקף למשך ש 0.0

 "(.להלן: "תקופת ההסכם)

, נוספות בת שנה התקופ 0 -להאריך את תקופת ההסכם  בלמכבי שמורה האופציה  0.2

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

כולם או חלקם, והכל  -מכבי שומרת לעצמה הזכות להאריך את ההסכם עם הזוכים 0.3

בהתאם להצעתם לתקופת האופציה ולשביעות הרצון מהמוצרים והשירותים אשר 

 עד כה. סיפקו

כל תנאי ההסכם )בשינויים המחויבים( יהיו בתוקף גם בתקופות האחריות/השירות  0.1

 שלאחר תום תקופת ההתקשרות כמוגדר בהסכם.

, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי 0.2 –ו  0.0על אף האמור לעיל בסעיפים  0.1

מראש. יום  01ידי משלוח הודעה בכתב -סיום, בכל שלב ומכל סיבה שהיא, וזאת על

במקרה זה תשלם מכבי לספק את הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה 

ההתקשרות, או הספק יחזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד 

 הפסקת ההתקשרות.

 תמורה .2

רשימת הציוד המסופקת על ידי הספק למכבי ומחיריו יהיו כמפורט במחירונים המצ"ב  2.0

 זה. להסכם כנספח א'

עבור כל ציוד אשר יסיים את תקופת אחריותו שמורה למכבי הזכות לרכוש עבורו  2.2

 שרותי תחזוקה במחירים אשר לא יעלו על הנקוב בנספח א'.

התמורה כוללת את עלויות ההובלה, אספקת הציוד למתקני מכבי, התקנתו, הדרכה  2.3

 ותחזוקה שוטפת בתקופת האחריות. 

ה בשקלים תחושב על פי שער החליפין הידוע במועד התמור –מחירים הנקובים במט"ח  2.1

 ההזמנה.

היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת     2.1

ההתקשרות עם מכבי, תעמוד למכבי הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם 

עם החשב הספק הזוכה על בסיס המחירים בהם זכה בחשב הכללי, מתחילת התקשרותו 

 הכללי ועד סיום ההתקשרות עם החשב הכללי.

 



 תנאי תשלום .2

 יום.  00התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף +  3.0

 .על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג החשבונית 3.2

ידי -מלא ובתעודות משלוח מקוריות חתומות על בנספח ב'החשבונית לתשלום תלווה  3.3

בל בציון שם מלא וברור של המקבל, תאריך קבלה וחתימה. על הספק לציין את המק

 מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג התעודה/ חשבונית.

הגשת חשבונית בגין קריאת שירות במסגרת אחזקת שבר לאחר תום תקופת האחריות,  3.1

 . כנספח גתלווה בדו"ח שירות מצ"ב 

ק עסקאות גופים צבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( הספק יציג בפני מכבי אישור עפ"י חו 3.1

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או  0070 –תשל"ו 

פטור מניהול זה, על כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן נוהג לדווח על  

 עסקאותיו למע"מ בהתאם לחוק.

 אספקת הציוד/המוצרים .2

רים באופן סדיר יב לספק למכבי במשך כל תקופת ההסכם את המוצהספק מתחי 1.0

 ימים כקבוע בהסכם זה, לרבות המפרט המצורף. 01 ושוטף, תוך

השרות ינתן ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל, לרבות   1.2

 שטחי יו"ש ורמת הגולן(. 

 הספק מתחייב להמשיך לספק שרות גם בשעת חרום.  1.3

 נקוב במחירון כולל עלויות הובלה, אספקה,  והתקנה באתרי מכבי.  המחיר ה 1.1

משלוח הציוד למכבי יהיה בהתאם לשעות הפעילות של האתר המזמין, וימסרו לאתר  1.1

 המזמין בלבד ולא יושארו בכל מקום אחר, ולרבות יחידות אחרות במכבי.

הקצתה מקום האספקה תתבצע בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי , בכפוף לכך שמכבי  1.0

פי הנחיות היצרן, כפי -מתאים ואת התשתיות הנדרשות, בתיאום עם הספק ועל

ידי הספק. הספק יעביר למכבי את דרישות התשתיות מראש. הדרישות -שתימסרנה על

 תכללונה שרטוט התקנה וממשקים, במידה ונדרש. 

ת האנרגיה הספק מתחייב להוביל, לספק, להרכיב להתקין ולחבר את הציוד לכל מקורו 1.7

הנדרשים לצורך הפעלתו התקינה ולמסור כל מכשיר למכבי כשהוא במצב פעולה מקובל 

( ואת כל הרכיבים SERVICE MANUALותקין, כולל ספר שירות טכני מלא )

 והאביזרים הנדרשים להפעלתו המלאה. 

הספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הזמנות במייל, במידה  1.4

 בי באופציה זו. ותבחר מכ

הספק יספק עם הציוד ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן,  1.0

 הוראות בטיחות וכן תמצית הוראות הפעלה ואחזקה בעברית.  

הספק יחתים את המקבל על תעודת משלוח וימלא את סעיפי נספח ב'. תעודת משלוח  1.01

ישור כי הציוד התקבל, הותקן, כלומר א –חתומה ונספח ב' מלא יהוו אישור ל"מסירה" 



הופעל באופן תקין והמשתמשים בו קיבלו הדרכה מתאימה לשימוש בו, לשביעות 

 ידי מנהל המתקן. -רצונם, לרבות הוראות הפעלה ובטיחות, וכפי שיאושר בכתב על

 הספק מתחייב כי המכשיר יסופק עם תקע ישראלי תקני בלבד.  1.00

( יוצמד מספר יצרן או מספר המציין את למכבי )ברמת החבילה מסופקכל מוצר הל 1.02

 במרכז הלוגיסטי של מכבי. בקורא ברקוד לצורך קליטתו ,המוצר בצורה חד ערכית

 ניהול מלאי  .5

 הספק ידווח למכבי על כל מחסור הצפוי במי מהמוצרים, באופן מיידי וללא כל דיחוי. 1.0

פק חלופי במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש את המוצר/ים מס 1.2

 כראות עיניה, וספק ההסכם ישפה את מכבי בגין פערי העלויות, אם יהיו. 

 החלפה והחזרת  מוצרים .0

אשר  הספק יחליף באופן מיידי וללא תוספת תשלום כל אריזה פגומה ו/או מוצר תקול  0.0

 תוחזר על ידי מכבי.

ימים  7 של מוצר/ים יבצע זאת הספק על חשבונו, בתוך recallהיה ויידרש הליך של  0.2

ידי החוק או בדרישות משרד הבריאות. בגין -ממתקני מכבי, אלא אם כן יוגדר אחרת על

סחורה שתוחזר, ישלח הספק זיכוי לפי ערך הזמנת ההחזרה שהוקמה )לפי שער הזמנת 

 החזרה (.

למכבי שמורה הזכות להחזיר מוצרים לספק, בהתאם לשיקול דעתה. הספק ידאג לאסוף  0.3

 וע מקבלת הזמנת ההחזרה, ולהוציא זיכוי בהתאםאת המוצרים תוך שב

 

 הדרכה ותמיכה מקצועית .7

 

הספק ידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את הציוד בשימוש בציוד, בהפעלתו  7.0

ובתחזוקתו ברמת המפעיל, לפי הנחיות היצרן. ההדרכה תנתן במתקן מכבי בו יוצב 

וש בציוד, לשביעות רצון מנהל הציוד, מיד לאחר התקנתו ותמשך עד אשר יוטמע השימ

כן, מתחייב הספק לקיים הדרכה מרוכזת למשתמשי הציוד, כפי שיתואם -המתקן. כמו

 עם מכבי. 

הספק יספק עם הציוד ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן,  7.2

 הוראות בטיחות וכן תמצית הוראות הפעלה ואחזקה בעברית.  

טפת בהפעלת המכשירים ובשיטות העבודה בהם הספק יתן תמיכה מקצועית שו 7.3

 למשתמשים, לפי הצורך או לפי פניה של מכבי. 

 אחריות ושירות תחזוקה  .1

הספק מתחייב לספק, ללא תשלום נוסף, שירותי תחזוקה לכל מכשיר שיוצב במתקני  4.0

, ממועד המסירה וההתקנה של כל מכשיר )להלן:  שנים 3 מכבי במשך תקופה של

"(. מוסכם כי התמורה בגין שירות התחזוקה בתקופת האחריות "תקופת האחריות

 כלולה במחיר המכשיר.

 



בתום תקופת האחריות, שמורה למכבי האופציה לרכוש מהספק שירותי תחזוקה  4.2

  בתשלום כמפורט בנספח א'.

עלויות תנאי האחזקה המפורטות בנספח א', יעמדו לרשות מכבי גם בעת סיום תוקף  4.3

וו מחירי מקסימום להסכם תחזוקה נפרד שתחתום מכבי עם הסכם רכישה זה, ויה

  הספק בסוף תקופת האחריות, באם תחליט לעשות כן.

שירות התחזוקה יכלול, תיקון ו/או החלפה של חלקים פגומים, תיקוני תקלות וקלקולים  4.1

)כתוצאה משימוש סביר(, טיפולים מונעים שיתואמו בצורה מרוכזת בכל מחוז, אספקת 

ושים לשמירת המכשירים במצב תקין או לשם השבתם לתפעול תקין חלפים הדר

וביקורות טכניות במידת הצורך. השירות כולל את כל העבודות, החומרים והחלקים 

 הדרושים לשם ביצוע התחזוקה. 

הספק מתחייב במסגרת תקופת האחריות ובעת אחזקה כוללת, לתקן כל תקלה  4.1

 במכשירים ללא הגבלה במספר. 

ייב להחזיק מלאי סביר של חלקי חילוף ככל הדרוש לתיקון ולתחזוקת הספק  מתח 4.0

הציוד. הספק ישתמש לצורכי התיקון אך ורק בחלקי חילוף מקוריים, כל זאת ללא קשר 

  לאופן בו תבחר מכבי לביצוע התחזוקה בתשלום.

בכל חשבונית שתוגש בגין קריאת שירות, במידה ותופעל, לאחר תום תקופת האחריות,  4.7

יין המחיר המלא,  אחוז ההנחה המיוחד למכבי ממחירון היצרן כנקוב בנספח א' יצו

 להסכם זה, והמחיר לאחר הנחה למכבי. 

הספק מצהיר ומתחייב, כי אין במכשירים נשוא ההסכם הנחיית יצרן או צורך בהחלפת  4.4

חלקים מסוימים, לאחר תקופת זמן מסוימת. כל החלפה שתידרש תהא על חשבון 

ם מדובר בתקופת האחריות ובין אם מדובר בתקופת האחזקה בתשלום, הספק בין א

למעט מקרים של תחזוקה מונעת בתקופת התחזוקה בתשלום והמצויינים במפורש 

  בנספח א'.

, בימי ו' 07:11 - 4:11ה, בין השעות -ידי הספק בימים א-שירותי התחזוקה יינתנו על 4.0

פול בתקלה או השירות לא יסתיים . במידה והטי4:11-03:11ובערבי חג בין השעות 

 בשעות אלה, מכבי לא תחויב בתוספת כל שהיא בעבור שעות שמעבר למפורט לעיל. 

 1זמן תגובה לקריאת שירות יהיה באזור גוש דן )כולל ראשל"צ, ירושלים וחיפה( עד  4.01

 0שעות עבודה מקבלת הקריאה במוקד השירות של הספק, באזורי הארץ האחרים עד 

יענו באותו יום. תנאי שירות  01:11. קריאות השירות שיתקבלו עד שעה שעות עבודה

  בהסכמי לוגיסטיקה/מחשוב יוגדרו ע"י הגורם המקצועי.

הספק מתחייב להחזיק בכל תקופת ההתקשרות צוות עובדי שירות ותחזוקה הבקיאים  4.00

בתחזוקת המכשירים מהדגם נשוא ההסכם, על כל רכיביהם, ובעלי הכישורים 

  פי הסכם זה.-ם לצורך מילוי התחייבויות הספק עלהנדרשי

הספק מצהיר כי משך כל תקופת ההתקשרות יהיו בידיו כל האישורים  וההיתרים,  4.02

 הנדרשים על פי כל דין, למכירת הציוד ומתן השרות.

 



להסכם זה, תוך שימוש בשיטות  עבודה הספק מתחייב ליתן את השירותים בהתאם  4.03

  בטוחות, בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

הספק מתחייב להיות מסוגל לספק שירותי אחזקה לציוד , לרבות אספקת חלקי חילוף  4.01

 שנים לפחות ממועד אספקתו למכבי.  7משך 

 קנסות .1

לא מילא הספק הזוכה את התחייבויותיו הבאות בהתאם לדרישות, זכאית  0.0

 לפיצוי מוסכם כלהלן: בי, מכ

 קנס חריגה דרישה הנושא

מעלות ההזמנה בגין  2% פיגור באספקה  מועד אספקה

 כל יום פיגור.

אי עמידה   מפרט המוצר

 במפרט

מעלות ההזמנה בגין  01%

כל חריגה, זאת מעבר 

להחלפת המוצר בחדש 

 שעומד במפרט

פיגור בזמן   מענה לקריאת שרות

 תגובה

ים בגין שקלים חדש 011

כל יום פיגור עבור תקלה 

עבור  111שאינה משביתה, 

 תקלה משביתה

 

 מכבי תשקול הפעלת הסעיף בהתאם לסוג החריגה ותדירות החריגות. 0.2

פי סעיף זה הינם פיצויים מוסכמים וגביית הסכומים תעשה בלא צורך -הפיצויים על 0.3

  מהחשבונות השוטפים. בהוכחת נזק. הקנסות יקוזזו על ידי מכבי 

 זכויות קנין רוחני .16

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת הציוד וכי אין כל מניעה חוקית  הספק 01.0

או אחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את הציוד למכבי וכי אין באספקת הציוד 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 בציוד, -בי עלהיה ותתבע מכ 01.2

לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לה כתוצאה מתביעה  הספקמתחייב 

 שכזו. 

 מועסקי הספק .11

הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת הציוד ושירות  00.0

דיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה התחזוקה למכבי ייחשבו לכל צורך כעוב

של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו באופן בלעדי, על חשבונו הוא בלבד, 

 ועליו תחול האחריות לגבי  תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

 



 או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא הספק 00.2

 שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם לרכוש שייגרם זקנ

 בעת אספקת הציוד ו/או מתן שרות התחזוקה למכבי. 

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם  הספק 00.3

המוצהר יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מ

  בהוראות פרק זה.

 אנשי קשר .12

 להיות איש הקשר הישיר עם  הספק. ניר לוימכבי ממנה בזאת את  02.0

 הספק ממנה בזאת את  ____________ להיות איש הקשר הישיר עם  מכבי. 02.2

 שם: ___________________  טלפון:_________________________

 _________    :______________EMAILסלולרי:_________________  

 

 הסבת הסכם .12

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  .12

 

הספק יהא אחראי לנזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא, לרבות נזק שיגרום הוא ו/או מי  01.0

ו/או לרכושו ו/או לעסקו של כל אדם ו/או גוף, לרבות, למכבי ו/או למי  מטעמו, לגופו

מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו, שנגרם תוך כדי ו/או בקשר עם מתן השירותים ו/או 

 הסכם זה. 

 

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק  01.2

וצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה שייגרמו למכבי, לרבות ה

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 מבלי לגרוע מזכויות מכבי לכל תרופה או סעד על פי הסכם 

להתגונן בפני  זה ו/או על פי כל דין ובלבד שנמסרה הודעה לספק וניתנה לספק הזדמנות

 כל דרישה ו/או הוצאה ו/או תביעה כאמור

 

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ממועד  01.3

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

בישראל, את לערוך ולקיים על חשבונו, בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים 

פי ההסכם ולעניין ביטוח -וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על הביטוחים הבאים

 : חבות המוצר, להחזיק בביטוח לעוד שלוש שנים מתום ההתקשרות

 



המבטח את חבות הספק כלפי המועסקים על  - ביטוח חבות מעבידים .א

 ידו ו/או מטעמו, על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק

, בגין מוות ו/או נזק גוף 0041 -האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה ו/או מחלה תוך כדי ו/או 

)ששה  מיליון  ₪   0,111,111עקב מתן השירותים, בגבול אחריות של 

)עשרים מיליון ₪   21,111,111 -שקלים חדשים( לנפגע, למקרה  ו

ה"כ לכל תקופת הביטוח. הביטוח כאמור אינו שקלים חדשים( בס

כפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, עבודות בגובה ובעומק, קבלנים, 

קבלני משנה ועובדיהם, פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. 

הביטוח כאמור הורחב לשפות את מכבי ו/או הבאים מטעמה במידה 

 ותחשב למעבידה של מי מעובדי הספק.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  - יות כלפי צד שלישיביטוח אחר .ב

המבטח את חבות הספק, על פי דין, בגין כל פגיעה ו/או אובדן ו/או 

נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות 

למכבי ו/או מי מטעמה בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים 

יון שקלים חדשים( לאירוע )מיל₪   0,111,111בגבול אחריות של 

ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח כאמור אינו כפוף לכל הגבלה 

בדבר חבות הנובעת מאש, בהלה, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, 

פריקה וטעינה, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, מתקנים 

סניטריים פגומים, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני 

ועובדיהם, וכן תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח משנה 

כאמור הורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי 

הספק ו/או מי מטעמו, וכל זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו 

ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 רכוש מכבי ייחשב כרכוש צד ג'.

כיסוי אחריותו של הספק עפ"י דין בגין נזק  -" ח "חבות מוצרביטו .ג

גוף ו/או רכוש, לרבות נזק גרר, בקשר עם ו/או עקב מוצר המיוצר, 

מטופל, משווק, מסופק ע"י הספק ו/או הבאים מטעמו )להלן: 

)שני מיליון שקלים ₪  2,111,111"( בגבול אחריות של המוצרים"

יטוח. הביטוח כאמור מורחב חדשים( לתביעה ובסה"כ לתקופת הב

לשפות את מכבי בשל אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או בשל 

אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב 

המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח 

כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בביטוח המפורט 

עיל הפוליסה תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ל

פעילות הספק בקשר עם השירותים שבנדון, גם אם פעילות זאת 

החלה בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני ___________. במקרה 

שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי 



 0ת, למשך בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכ

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע 

שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי 

המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה 

 במהלך תקופת הביטוח. 

 

 

בוקשות  לעיל הינם  מובהר כי סכומי הביטוח הנקובים בפוליסות  הביטוחים  המ 01.1

בש"ח וניתן להמירם בדולר ארה"ב בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם 

 לשער הידוע ביום עריכת החוזה.

בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים על ידי הספק כדי לצמצם ו/או לגרוע  01.1

עריכת בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו ו/או אחריותו בהתאם להסכם זה, ולא יהיה ב

הביטוחים כדי לשחרר את הספק מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה 

 בגין כל נזק שהוא אחראי לו על פי הסכם זה. 

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט לעיל הינה בבחינת דרישת מינימום  01.0

מצהיר  המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. הספק

ומאשר בזאת, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה 

בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף 

 הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.

 הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי 01.7

מטעמה, בגין כל נזק שייגרם לרכוש בבעלות הספק ו/או באחריותו ו/או רכוש שיובא על 

ידי הספק ו/או מי מטעמו למכבי ו/או נזק אובדן תוצאתי שייגרם לספק ו/או למי 

מטעמו בקשר ו/או במסגרת מתן השירותים וזאת בין אם ערך הספק ביטוח רכוש ו/או 

פוטר את מכבי ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק  אובדן תוצאתי ובין אם לאו, וכי הוא

כאמור למעט לגבי אדם שגרם לנזק בזדון. במקרה בו יערוך הספק ביטוחים כאמור 

בסעיף זה הספק מתחייב כי הביטוחים יכללו סעיף מפורש על פיו המבטח מוותר על 

גרם זכות התחלוף כלפי מכבי ו/או מי מטעמה ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם ש

   לנזק בזדון. 

מבלי לגרוע מאחריות ו/או התחייבויות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב  01.4

הספק, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים, נשוא 

הסכם זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה 

את הביטוחים המפורטים בהסכם זה ו/או חלקם, לפי העניין יתחייבו לערוך ולקיים 

ואופי ההתקשרות, על כל תנאיהם כמפורט בהסכם זה, וזאת למשך כל תקופת 

התקשרותם עם הספק או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בהסכם זה. לחלופין, 

 רשאי הספק לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת הביטוחים הנערכים על

ידו כמפורט באישור עריכת ביטוחי הספק. למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי 

 לגרוע מהתחייבויות ו/או אחריות הספק על פי ההסכם ו/או על פי דין.

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט  01.0



 או כל נוסח מקביל לו.

 

 נה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.הפרת כל אחד מסעיפי המש 01.01
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הספק מצהיר כי נשוא ההסכם רשום בפנקס אמ"ר וכי הוא מתחייב לקיום הרישום  01.0

משך כל תקופת ההסכם ותקופות ההארכה באם יהיו ולאורך כל תקופת השימוש 

 בציוד. 

וק באם נדרשת אבלואציה, חובה שלציוד אישור אמ"ר בתוקף או שהוא מותר לשיו 01.2

 במדינה מוכרת ושהוגשה בקשה לאישור אמ"ר עבורו.

, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  01.3

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

 שיגיע לספק ממכבי.

ה לו על ידי מכבי לספק את הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנ 

  השרות אינה בלעדית.

לכל התאגידים / חברות בקבוצת מכבי, לרבות, אך לא רק: אסותא מרכזיים רפואיים  01.1

קאר בע"מ, -בע"מ, בית בלב בע"מ, מכבידנט בע"מ, עמותת קרן מכבי ומכבי טבעי, מכבי

כות לרכוש את מכבי אחזקות בע"מ, אגודת מכבי מגן, מכבי יזמות וכד' תהא שמורה הז

 המוצרים מהספק על פי המחירים, ושאר תנאי ההסכם הקבועים בהסכם זה. 

, תוך חודש מחתימת ההסכם, לכל המסרים B2B  לדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי 01.1

ובמימון  שמכבי תחליט להפעיל, זאת מול החברה אשר עובדת עם מכבי )חב' סיגמנט( 

 הספק.

תאמת תהליכי עבודה ותהליכים מחשוביים לתמוך בתהליכים הספק ייערך מבחינת ה         

הרשומים הבאים: הזמנה ועדכון הזמנה, אישור הזמנה, תעודת משלוח דגיטלית, קבלת 

 טובין, סטטוס חשבונית, רשומת אב ספק, כרטסת ספק, חשבונית דיגיטלית.

 
מרכזת,  לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית 01.0

 בליווי קובץ ממוחשב,  במבנה שתגדיר מכבי.

כתובות הצדדים הן כמפורט להלן. כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום  01.7

על ידי צד למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו 

 ה בפועל.בעת המסיר -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  3נשלחה תוך 

 04021תל אביב,  27רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

                                                          רח'     הספק

                              

 

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 01.2

           מכבי:

          הספק:



 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 

 

                                                            _______________   _______________ 

 הספק   מכבי שרותי בריאות                                                                       

 

    שם מלא של החותם:      

 

     חותמת: 

  



 עדכון ואימות פרטים -מתקני מכבי אישור קבלת ציוד ב -נספח ב

 

 כלל הפרטים בטבלה זו ימולאו ויעודכנו ע"י נציג מכבי מקבל הציוד (0

נספח זה, לאחר שמולא ונחתם  ע"י נציג מכבי, יועבר ע"י הספק בצירוף חשבונית מקור  (2

 ותעודת משלוח מקורית וחתומה למחלקת רכש ציוד רפואי במטה מכבי.

רכישה, צירוף הטבלה, לאחר שמולאה ע"י נציג מכבי,  מבלי לגרוע מהאמור במסמך ה (3

 הינו תנאי לתשלום עבור הטובין שסופקו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טופס קבלת ציוד מספק:______________

 תיאור

 מיקום 

 פונקציונלי

 

ציוד 

)מס"ד 

 מכבי(

 תיאור ציוד

התאמה  

בין ת. 

משלוח 

 להזמנה

האם סופקו 

ספרות 

כתובה, 

הנחיות יצרן 

והוראות 

 בטיחות

האם 

בוצעה 

הדרכה 

 מעשית

עמידה 

 במפרט
 הזמנת רכשמספר 

                

                

                

                

 

 ______________חתימה:                                       _____________הציוד:  שם העובד שקיבל את 

 



 

 נספח ג'  

 

 דוח שרות למכשיר____________

 

 נתוני כותרת:

 

 תאריך:____________ חברה: ____________ שם הטכנאי: ____________

 

  דגם: ____________  יצרן: ____________

 

  של המכשיר: ____________ Serial number מס"ד מכבי: ____________

 

 מחוז: ____________ שם המרכז רפואי: ____________

 

 

 :גוף הדוח

 

 

פרוט הבדיקות והתיקונים שבוצעו והחלקים שהוחלפו במהלך התיקון 

____________________________________________________________/טיפול:___

________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________ 

 

 חתימת הטכנאי: ____________

 

 ור נציג המרכז רפואי:איש

 

 חתימה: ____________  תפקיד: ____________ שם: ____________

 

 

 

 

 

 

 



 

 דוח אחזקה כוללת ומונעת  למכשירים -נספח ד

 

מס

' 

דגם 

מכשי

 ר 

מס"

ד 

 מכבי

S.

N 

מרכז 

רפוא

 י

תארי

ך 

קליט

ה 

במכב

 י

איש 

קשר 

מחוז

 י

איש 

קשר 

במתק

 ן

מועד 

יציאה 

מאחריו

 ת

עלות 

תחזוק

ה 

 לשנה

ון תכנ 

וביצוע 

אחזקה 

 רבעונית

          1 2 3 4 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       

 

 

 

 

 


