
 
 

 
 
 

 ("הבקשה" –)להלן   ריהוט בקשה להצעת מחיר לאספקת 

 

 כללי .1

 

"המוצרים  –)להלן  לאספקת ריהוט( מעוניינת לקבל הצעות מחיר "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1
 (, כמפורט בבקשה.והשירותים"

 
 :נספחים

 מפרט  –נספח א' 

 הסכם ההתקשרות  –נספח ב' 

 טופס ההצעה –נספח ג' 

 טופס פרטי המציע –ד'  נספח

  אמות מידה -' הנספח  

 מבנה טופס הצגת שאלות –נספח ו' 

 טופס אישור עריכת ביטוחים –נספח 

 

 

----------------------------- 
  חותמת המציע
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 מנהלה
 כללי .1

מוצרי ולהתקין ( מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק "מכבי"מכבי שירותי בריאות )להלן: 

 מתקנים בפריסה ארצית בכל רחבי הארץ, כמפורט להלן. 300-בכ "(והשירותים "המוצרים)להלן:   ריהוט

 על נספחיו.בבל"מ זה והכל על פי התנאים המפורטים  -(  "מכבי מתקן " )

של  נספח א' -כמויות המוערכות כמפורט במפרט למכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות בהתאם  .1.1

 . הבל"מ

 לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.מכבי אינה מתחייבת  .1.2

לדואר אלקטרוני  סבג יצחקאת ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ולשלוח אל  .1.3

sabag_i@mac.org.il  25.02.2020.  06.04.2020עד לתאריך 

והיא  שהיא.מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה  .1.4

 רשאית לנהל מו"מ עם המציעים .

 את כל המוצרים המופיעים במפרט.המסוגל לספק למכבי   בלבדספק אחד תקשר עם תמכבי  .1.5

 

 

 

 

 מנהלה .2

 בירורים ופניות .2.1

בשעה  30.03.2020עד ליום  בקשה זוניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר ל .2.1.1

 . סבג יצחק 0508800480 מכבי נציג אל, 12:00

עות דואר , באמצ'ו כנספח"ב המצבנוסח ובמבנה  Wordאך ורק בקובץ  זאת

את דבר הגעת על המציע מוטלת האחריות לוודא  sabag_i@mac.org.il אלקטרוני: 

 050-8800480פנייתו בטלפון מס': 

 פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף לעיל לא תענינה. .2.1.2

על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תישלחנה  .2.1.3

 התשובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.

 ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .2.1.4

 020.04.2020עד ליום 

  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

mailto:sabag_i@mac.org.il
mailto:sabag_i@mac.org.il
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 תנאים מוקדמים להשתתפות  .3

 : הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלןרשאי להגיש  .3.1

 מורשה כחוק בישראל. יחיד/תאגיד .3.1.1

 .1976-בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .3.1.2

 .בעצמו מוצריםמסוגל לספק למכבי את ה .3.1.3

 המוצרים והשירותיםשנים לפחות, באספקת  שלושהינו בעל נסיון מוכח בישראל של  .3.1.4

 . בפריסה ארציתלגופים 

עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד  .3.2

 .הצעתו תפסל –מהתנאים 

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .4

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  90המציע יאשר, כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  .4.1

חירת הזוכה לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך לאחר תום תקופה זו, אם הליך ב

)ששים( יום כל אחת, ובמקרה זה יהיה כל מציע  60את תוקף הצעותיהם לתקופות נוספות של עד 

רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור 

 תישלח על ידי מכבי בכתב.

 

 אישור עריכת ביטוחים  .5

הזוכה מתחייב "(. אישור עריכת הביטוחים)להלן " הבקשהאישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי  .5.1
להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות את אישור עריכת הביטוחים, 

  .יהפוך לחלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות, והוא חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח

 

על אף הדרישה באישור עריכת הביטוחים לפוליסות נפרדות לכל אחד מהענפים המפורטים שם  .5.2
יהיה רשאי להמציא אישור עריכת ביטוחים על פיו  הזוכה)צד ג', חבות מוצר, אחריות מקצועית(, 

רשאית, לפי שיקול מכבי נערך ביטוח משולב לענפי ביטוח אלה, כולם או חלקם. במקרה זה, תהא 
בלעדי, לאשר במקרים מסוימים קביעת גבול אחריות משולב נמוך יותר מאשר סכימת דעתה ה

 הגבולות הבודדים ששולבו כאמור.

להסרת ספק מובהר, כי ניתן להמציא אישורי ביטוח נפרדים מחברות שונות ביחס לכל אחת  .5.3
 דרשים.מהפוליסות המפורטות באישור עריכת הביטוחים, ובלבד שניתן מענה  לכל הכיסוייים הנ

  .כת הביטוחים הינם בש"חיסכומי הביטוח באישור ער .5.4

מובהר, כי היה וסכומי הביטוח של הזוכה הינם בדולרים, על הזוכה להתאימם לערך הנקוב 
 בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

 

 בחירת הזוכה ומסגרת ההתקשרות .6

חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, מכבי  .6.1

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על

הזוכה תעשה בדרך של שקלול המרכיבים המפורטים להלן, והכל על פי שיקול דעתה  בחירת .6.2
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 , ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות:מכביהבלעדי של 

 . 40% -איכות  ,60% –מחיר 

 ציון המחיר: .6.3

טי ית הצעות המחיר של המציע לכל אחת מיחידות פרמחיר ייקבע על ידי סכימה של מכפלציון ה

 .(ג נספח) המחיר ת, כאמור בטופס הצעכמות היחידותאומדן בהרלבנטיים  מוצריםה

יקבלו ציון המציע בעל הסכימה הנמוכה ביותר יקבל את מלוא ציון המחיר, והמציעים האחרים 

 ביחס אליו. מחיר יחסי

 : ציון האיכות .6.4

 .'ה כנספחציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב  .6.4.1

תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של המציע,  מכבי .6.4.2

, רמת השירות, מוניטין בקשהמומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות ה

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, 

וות שימונה תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצ מכבי .6.4.3

יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע, וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע 

 ו/או לשירות/מוצר המוצע על ידו. 

 ל.לעי 3ת שעמדו בתנאים המוקדמים שבסעיף יודגש כי הציון המשוקלל יינתן אך ורק לגבי הצעו .6.5

יום  7גמה ולנסיון, וזאת בתוך ידו להד-המציע יציג  לפני נציגי מכבי  המוצרים המוצעים על .6.6

 מדרישת מכבי. 

לעיל. הכל על פי הנתונים  3 המוקדמים שבסעיף שלא יעמוד בתנאיםתדחה הצעה של מציע  מכבי .6.7

באופן  מכבישהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי 

 שייקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 

הינו ספק עמו יש למכבי "ניסיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא  בבקשהבאם המועמד לזכייה  .6.8

הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד  לבקשהרשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו 

 שלמכבי לא היה "ניסיון גרוע" עם מציע זה.

 לצורכי סעיף זה, המילים "ניסיון גרוע" פירושן: 

 ות רצון מאיכות המוצרים ו/או השירותים;אי שביע .א

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה. .ב

פי שיקול דעתה ובכל -תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על מכבי .6.9

 דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.

 

 בקשהות המציע הזוכה בהתחייבוי .7

( עשרה) 10, בתוך בקשההלמסמכי  כנספח ב'יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף  בקשההזוכה ב .7.1

 ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה .

הזוכה מתחייב להמציא למכבי, לפחות עד יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת  .7.2

 ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח.
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 והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.הבקשה מסמכי  .7.3

 

 

 הבקשהבעלות על מסמכי  .8

הינם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למשתתפים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין  בקשהמסמכי ה

שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על משתתף  בקשהלעשות במסמכי ה

 להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.בבקשה 

 

 סמכות שיפוט .9

זה תהא  בקשהבכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים ל הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

 . יפו -יב בתל אבאך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 



 

 

 נספח א'

 מפרט
 ההתקשרות הסכם לשלב הכרחיותכל הדרישות 

 

 תהליך ביצוע העבודה ולוחות זמנים לאספקת המוצרים: .1

  - ולקיחת מידות באחריות הספק הזוכה להגיע למתקן/למתקנים לשם ביצוע מדידות      1.1

 .דרשיבמידה וי להנחיית מזמין השירות      בהתאם 

 תועבר מכביהממונה מטעם אישור העבודה על ידי ו, 1.1לאחר ביצוע הנדרש בסעיף    1.2

 ממערכת מכבי לספק הזוכה.   SAPהזמנת

ימי  60במתקן, תוך  "המוצרים והשירותים"התקנת הספק הזוכה יבצע את העבודה, כולל  1.3

  ממכבי.עבודה מרגע קבלת הזמנת רכש 

או התקנה עבודת האו ב מוצרים והשירותים"ב" שהוא ככל שיתגלה ליקוי 1.3.1

לאחר ההתקנה )כגון: התקנה לא ישרה, חלקים חסרים, מידות לא מדויקות או 

(, הספק הזוכה יהא חייב המוצרים והשירותיםהקשור לאיכות  ליקוי אחרכל 

על אחריותו ועל חשבונו, לשביעות הרצון  המוצרהחלפת /לבצע את התיקון

ימי עבודה מיום דרישת מכבי  4המלאה של מכבי, בפרק זמן שלא יעלה על 

 לתיקון הליקוי.

 

 במתקני מכבי המוצריםהנחיות בטיחות להתקנת  .2

זה חלה על הספק  בקשהעפ"י  המוצריםבנושא הבטיחות להתקנת האחריות המקצועית  2.1

הזוכה, כולל אם יבצע העבודה בפועל מי מטעמו. כל עבודה שתתבצע במתקן מכבי תתואם 

 מראש עם נציג מכבי. 

באחריות הספק הזוכה לתחם ולבודד את אזור עבודתו באופן שימנע כל מגע בין  2.2

 עובדיו/ציודו לעובדי/מבוטחי מכבי.

הכנסת ציוד והוצאתו תבוצע בתיאום עם הנהלת המתקן ובאופן שימנע כל פגיעה  2.3

 בעובדי/מבוטחי מכבי או צד ג' כל שהוא. 

פי דין למזעור סיכונים לעובדיו לעובדי מכבי ומבוטחיה ולסביבת -הספק הזוכה יפעל על 2.4

 העבודה במהלך עבודתו.

ם אליהם יחשפו במהלך עבודתם הספק הזוכה יהיה אחראי להדריך את עובדיו לגבי סיכוני 2.5

 ואופן מזעורם ולוודא כי הבינו את ההדרכה.

 הספק הזוכה יספק ציוד עבודה תקין ובטיחותי.  2.6

הספק הזוכה יצייד את עובדיו בציוד מגן אישי מתאים בהתאם לסיכונים אליהם יחשפו  2.7

 פי הצורך. -במהלך עבודתם ויאכוף שימוש בו על

מעל מפלס הקרקע יספק הספק הזוכה אמצעים מתאימים בכל מקרה שיהיה צורך בעבודה  2.8

ובטיחותיים לעבודה זו. מודגש, כי מכבי לא תספק לספק הזוכה סולמות לצורך ביצוע עבודה 

 כאמור ועליו להיערך לכך מראש.
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 מידע בטיחותי כללי בעת התקנה ביחידות מכבי .3

 העישון אסור בכל אזורי העבודה.  3.1

י על כל מפגע בטיחותי או פגיעה הקשורה בעבודה. הספק יש לדווח למנהל המתקן במכב 3.2

 הזוכה אחראי לדווח על כל אירוע תאונתי.

 לעבודה בגובה  דגשים .4

מצהיר כי הוא ו/או עובדיו ו/או כל המועסקים מטעמו הוכשרו והם מוסמכים  הזוכה 4.1

י שיהיו בעת ומסוגלים לבצע את כל העבודות נשוא הסכם זה בתנאי העבודה הקיימים וכפ

ביצועה, לרבות בעבודה בגובה כפי המפורט בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, 

 ועפ"י כל דין.  2007 -"זהתשס

מתחייב לוודא בטרם ביצוע עבודה כלשהי, כי כל עובד שיבצע עבודה בגובה  הזוכה  4.2

באתר ו/או בדרכי הגישה אליו, יעמוד בכל התנאים הנדרשים בתקנות כאמור לעיל 

ובכלל זה, העובד יהא בגיר, יעבור בטרם ביצוע העבודות הדרכה, יהא במצב שאינו 

"ל וכן מתחייב הקבלן להעביר כמפורט בתקנות הנ עימומסכן אותו או את העובדים 

למזמין בטרם ביצוע העבודה תעודה ו/או אסמכתא הנדרשת עפ"י התקנות הנ"ל 

ועפ"י כל דין מטעם גורם מוסמך, ביחס לכל עובד ואשר לפיה, העובד הוכשר והוסמך 

 לבצע העבודה בגובה.
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 נספח ב'

 הסכם ההתקשרות
 2020____, אביב, ביום ____  בחודש _____-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 מכבי שירותי בריאות 
 (589902279)מס' מזהה  227/99אגודה עותמנית מס'  
 אביב-, היכל הסיטי, תל27מרח' המרד  
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי"אשר תיקרא להלן:  

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 ____________________________ בע"מ 

 ח.פ. ____________________________ 

 מרח' _________________________________ 

 "הזוכה"אשר ייקרא להלן:  
 ;מצד שני

 

 

אשר העתק ממנו על , מתקני מכבי  עבור  לאספקת ריהוט ,"בקשה להצעת מחיר"ומכבי פרסמה   הואיל
 להסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו;  כנספח א'נספחיו מצורף 

 
ואשר מהווה חלק בלתי נפרד  . כנספח ג'אשר העתק ממנה מצורף  בקשהוהזוכה הגיש הצעה  והואיל

לתנאים המפורטים בהסכם  המוצרים בהתאםלספק את השירותים והסכים מהסכם זה, ובכך 
 זה ובכל נספחיו;

 
 

 
 :הצדדים כדלקמןלפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין 

 
 

 כללי .1

המבוא להסכם זה, על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי נפרד  .1.1
 מההסכם וייקראו ביחד עמו.

 אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם. .1.2

אלא אם הכתוב מחייב פירוש בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצידם,  .1.3
 אחר:

 הסכם זה, על נספחיו. - "ההסכם" .1.3.1

 .בקשהל נספח ג' -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה" .1.3.2
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, הכל כמוגדר ולפי הריהוטשירות אספקת והתקנת  - "השירות/המוצר" .1.3.3
 המפורט במפרט ובהסכם זה, על נספחיו.

 שבו ניתן השירות. מבנה או כל חלק ממנו -"מתקן"  .1.3.4

 כמוגדר ולפי המפורט במפרט ובהסכם זה על נספחיו. הכל .1.3.5

 

 אנשי קשר .2

____ להיות המנהל הממונה מטעמה בכל __________________מכבי ממנה בזה את __ .2.1
 הקשור לביצוע הסכם זה.

____ להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע _____________הזוכה ממנה בזה את _____ .2.2
 הסכם זה.

זמין לכל פניה מצד  הנוגעת לשירות/מוצר, יהיהנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה  .2.3
 ידי מכבי.-מכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם יידרש לכך על

 

 תקופת ההתקשרות וסיום ההסכם .3

עד  _____ _________, שתחילתה ביום ___לאספקת  הריהוטההתקשרות עם הזוכה הינה  .3.1
תקופת " ו/או "תקופת ההסכם)להלן: "הריהוט המוזמן________  בו הסתיימה אספקת 

 "(. ההתקשרות

 

  התחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות .4

בהתאם  המוצרים והשירותיםהזוכה מתחייב, בכל תקופת ההתקשרות, לספק למכבי את  .4.1
הכמויות, התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש למפורט בהסכם זה, במפרט ובהצעתו, ולעמוד בכל 

 בהסכם זה. 

ימי עבודה  60במתקן, תוך וישלים את העבודה  "המוצרים והשירותים" יספק אתהספק הזוכה  .4.2
 ממכבי. רכש ההזמנת  ממועד

 גם ותכלולבמתקן מכבי  חודשים מיום ההתקנה 12-תהיה ל למוצרים והשירותים האחריות  .4.3
 אחרת לכל סוג של ציוד., אלא אם צוין את ההתקנה

וכן בבעלותו/לרשותו ,  מתאיםבעל ידע וניסיון מקצועי כוח אדם  הוא מעסיקהזוכה מצהיר, כי  .4.4
 הולשם הדרכ םתחזוקת אספקת המוצרים והשירותים כוללהדרושים לציוד , כלים ואמצעים 

 ., הכל כמתחייב מהוראות הסכם זהםהפעלתל נציגי מכבי 

שירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה מוצרים והזוכה מתחייב ליתן את ה .4.5
 ציוד תקין.שימוש בוב , מקצועיבטוחות, בצוות עובדים מיומן

המוצרים להסרת ספק מובהר כי הזוכה לבדו הינו אחראי בלעדי כלפי מכבי לאספקת  .4.6
 -םנשוא הסכם זה, וזאת גם אם וככל שקבלן משנה / אחר מטעמו מספק חלק מה והשירותים

 .במנהלה 3.1.3בכפוף לסעיף 

  התמורה ותנאי תשלום .5

פי מכפלת התעריף ליחידה בכמות -מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל .5.1
ידי -ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם על-היחידות שניתנה בפועל ושאושרה על

אם הספק מאושר לעבוד על  עסקה מכבי לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק ; או חשבונית 
בסיס מזומן לפי החוק והתקנות, ובמקרה כאמור, לאחר התשלום יעביר למכבי חשבונית מס 

 "(.התמורה)להלן: "  בהתאמה

, המיסים, וכוללת את כל התשלומים, ההוצאות מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, .5.2
זה העלויות הבאות: ביקור במתקן, ובכלל ) המוצרים באספקתההיטלים והאגרות הכרוכים 

מדידות, ייצור, הובלה, אספקה והתקנה, ניקוי השטח והשארת השטח נקי ומסודר לאחר ביצוע 
 והזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה.( העבודה במתקן
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 תנאי תשלום .5.3

 65)שישים וחמישה( יום )תום חודש +  65התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .5.3.1
ידי נציג -ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-, עלההתקנהממועד יום( 

 מכבי. 

)עשרה( ימים מתום חודש הפעילות. אם תוגש לאחר  10-החשבונית תוגש לא יאוחר מ .5.3.2
 שלום הבא.מועד זה, אזי התשלום יידחה למועד הת

פירוט כל הסכומים המגיעים  ה, ובחשבונית הספק יגיש למכבי  -הגשת החשבונית  .5.3.3
, לאימות ) אישור שם חתימה לו. הספק יצרף דוח מפורט, הכולל אסמכתאות

 . (החיובים

מכבי תבדוק חשבונית זו והדו"ח המצורף אליה, ולאחר בדיקתם יהוו החשבונית  .5.3.4
 והדו"ח אסמכתא לתשלום על ידי מכבי.  

היה ויתגלו בחשבונית )לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי  .5.3.5
דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז 

ומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה בכל עת, הסכ
 ימים מראש. 14ממכבי, ובכפוף למתן הודעה בכתב בת 

 קנסות .6

להטיל על מילא הספק הזוכה את התחייבויותיו הבאות בהתאם לדרישות, זכאית מכבי, לא  .6.1
 מוסכם כלהלן:הזוכה קנס 

 קנס חריגה הנושא

 כל יום פיגור.על ₪  250 איחור באספקה  מועד אספקה

 אי עמידה במפרט מפרט המוצר
 המוצר  מעלות 10%, חריגה כל בגין

, זאת מעבר להחלפת המוצר בחדש שהוזמן
 .שעומד במפרט

 פי על הכל, בהתאם לסוג החריגה ותדירות החריגות  כאמורזכאית להטיל קנס  תהאמכבי  .6.2
 .הבלעדי דעתה שיקול

, באמצעות תעשה בלא צורך בהוכחת נזקם וגביית, סעיף זה הינם מוסכמיםפי -עלהקנסות  .6.3
הם בנפרד ובנוסף לפיצויים על פי סעיף  אלהקנסות על ידי מכבי מהחשבונות השוטפים. קיזוזם 

  ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי כל דין ו/או הסכם.להלן  1212

 

 אחריות .7

פי דין לכל נזק ו/או אובדן ו/או -מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי על .7.1
פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו למכבי ו/או למי 

 ו/או בקשר עם אספקת השירותיםמטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב 
ובלבד שלא נגרמו כתוצאה מממעשה או מחדל שמכבי וגדר בהסכם זה, כמפורט ומ הציוד ו

 . פי דין-ו/או מי מטעמה אחראים לו על

הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או  .7.2
הוצאה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי 
כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי הסכם זה או על 

 פי כל דין.

חובת הפיצוי והשיפוי כפופה לפסק דין חלוט, למתן הודעה מיידית ובכתב לזוכה אודות 
התביעה, למתן האפשרות לזוכה לנהל את התביעה הנידונה ולכך שמכבי לא תתפשר בתביעה 

 ת הזוכה.ללא הסכמ

ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על .7.3
בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

-הזוכה מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו על
 פי כל דין.-סכם זה ו/או עלפי ה
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מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכום שיגיע  .7.4
פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם -ממנה לזוכה, בצירוף הצמדה וריבית על

 מהזוכה  בכל דרך אחרת.

החוקים, התקנות, הצווים, מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל הזוכה  .7.5
פי ההסכם. למעלה מן הצורך -ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

יובהר, כי הזוכה מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי )נוסח משולב(, 
בכלליות  ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע 1995-התשנ"ה

האמור לעיל, באופן שהזוכה, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו 
אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או  ועובדיהם שיועסקו במתן השירותים, לרבות

 פי החוק הנ"ל.-זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל

יף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי הוראות סע .7.6
פי כל דין, ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות כלשהי בגין -ההסכם ו/או על

 נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה, כהגדרתם להלן.
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 ביטוח  .8

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו/או על-זוכה עלמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות ה .8.1
מתחייב הזוכה לערוך ולקיים על  ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם,הסכם זה או 

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: 

 פי ההסכם,-ל(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות ע"הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הספק"
 לרבות כל הארכה שלו.

 :כדלקמן ,ביטוחים יובהרהמבלי לגרוע מאמור באישור קיום 

 פי על, ידו על המועסקים עובדיו כלפי הספק חבות את יבטח – מעבידים חבות ביטוח .8.1.1
 – ם"התש, פגומים למוצרים האחריות חוק פי על או/ו( חדש נוסח) הנזיקין פקודת

, בגובה עבודות, עבודה שעות ימי בדבר, היתר בין, להגבלה כפוף אינו הביטוח. 1980
. כחוק נוער והעסקת(, הספק לעובדי שייחשבו ככול) ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים
 .הספק מעובדי מי של למעבידה שתחשב במידה מכבי את לשפות מורחב הביטוח

 או/ו פגיעה בגין, דין פי על הספק חבות את יבטח – שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .8.1.2
 אינו הביטוח. כלשהו גוף או/ו אדם כל של לרכושו או/ו לגופו שייגרמו נזק או/ו אובדן
, וטעינה פריקה, התפוצצות, מאש הנובעת חבות בדבר, היתר בין, להגבלה כפוף

 לשפות מורחב הביטוח. השבתה -ו שביתה, ובמשקה במאכל מזיק דבר כל, הרעלה
 מי או/ו הספק מחדלי או/ו למעשי אחריותם בגין מטעמה הבאים או/ו מכבי את

 רכוש ולעניין' ג צד כרכוש ייחשב מכבי רכוש. צולבת אחריות לסעיף בכפוף, מטעמו
 או/ו בשליטתו או/ו בפיקוחו או/ו בחזקתו הנמצא רכוש בדבר הגבלה תחול לא מכבי

 בו שפועלים רכוש או/ו הספק של בהשגחתו

בש"ח, וניתן להמירם לסכומים בדולר מובהר, כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם 
 .ארה"ב, בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת ההסכם

הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר,  .8.2
הזוכה תחודשנה לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי 

מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות 
כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הזוכה יישא בכל 

 מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הזוכה.

מתחייב הזוכה להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד לפני ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי,  .8.3
מועד חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הזוכה כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור 
עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הזוכה מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת 

בטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המ
פי הסכם זה -מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הזוכה על

 פי כל דין.-ו/או על

ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע בצורה -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על .8.4
היה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הזוכה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא י

פי -מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהזוכה אחראי לו על
 פי כל דין.-הסכם זה ו/או על

צורך  וללא, ככל שתקופת ביטוחי הזוכה תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה .8.5
ה להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור , מתחייב הזוכבכל דרישה מצד מכבי 

-לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על 8.38.3בסעיף 
 פי ההסכם.

וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הזוכה להתאימם לערך הנקוב בש"ח  מובהר, כי היה
 בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

לעיל  8.58.5ו/או  8.38.3ידי הזוכה כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .8.6
תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לזוכה 

 לפי הסכם זה.

-עיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"אאין באמור ל
1970. 
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ידי הזוכה -מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על .8.7
כאמור לעיל, והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על 

זה. הזוכה מצהיר  88פי סעיף -חים נשוא האישור להתחייבויותיו עלמנת להתאים את הביטו
ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על 
מכבי ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוחים, 

ם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על טיבם, היקפ
פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל -פי הסכם זה ו/או על-הזוכה על

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

ידי מכבי, וכי -קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם  .8.8
המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח 
שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי 

 )שלושים( יום מראש. 30מכבי לפחות 

ו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הזוכה, לרבות אי מתן ביטוחי הזוכה יכללו סעיף, לפי .8.9
הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של 

 מכבי לקבלת שיפוי. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  .8.10
מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו, והוא פוטר את  כנגד מכבי ו/או מי

מכבי ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק 
בכוונת זדון. הספק מתחייב, כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(, תכלולנה 

י מכבי ומי מטעמה )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפ
 פי הפוליסות.-זדון(, והזוכה מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על

בהתאם קבלני משנה, עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים  הזוכה דייל ככל שיועסקו ע  .8.11
 . או לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם לאופי והיקף ההתקשרות

בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכהלא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי  מוסכם .8.12
 למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

 רישיונות והיתרים .9

הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או  .9.1
הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב פי -ההיתרים ו/או הרשיונות הדרושים על

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

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית. .9.2

 

 מועסקי הזוכה .10

השירות ייחשבו לכל צורך לצורך מתן הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו  .10.1
כעובדיו או שלוחיו, ולא ייחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו 

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

דין ו/או הסכם  הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל .10.2
 החלים עליו.

פי דין, כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות -הזוכה אחראי, על .10.3
ו/או בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת מתן השירות 

מממעשה או מחדל שמכבי ובלבד שלא נגרמו כתוצאה או בכל פעילות הקשורה למתן השירות, 
 . פי דין-ו/או מי מטעמה אחראים לו על

פי ההסכם, וכי כל -כן מצהיר הזוכה, כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על .10.4
פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או -זכות שניתנת על

במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת בשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה 
ביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל 
זכויות של עובדי מכבי, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר 
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יום ההסכם, או סיום כל עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או ס
 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-התקשרות על

. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך הזוכה מתחייב, כי ייתן את השירות בשמו בלבד .10.5
את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או 

 למטרה כלשהי.

סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי מבלי לגרוע מכל זכות ו/או  .10.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או -בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה, אם ייקבע על

העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה. על פיצוי/שיפוי כאמור יחולו התנאים הקבועים 
 לעיל.  7.27.2בסעיף 

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית  .10.7
 של ההסכם.

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .11

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

 :דרישות לסודיות .11.2

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל  .11.2.1
ידיעה בקשר עם ביצוע הסכם זה ולכל מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות 
עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, 

לידיעתו בתוקף או במהלך או אגב או במסגרת מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו 
פי האמור במסמכי הסכם זה, תוך תקופת ההתקשרות, -ביצוע התחייבויות הזוכה על

 (."המידע"לפני תחילתה או לאחר סיומה )להלן: 

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, ולא למסור  .11.2.2
לישי כלשהו, אלא אם קיבל אישור ספציפי, לכל ו/או להעביר את מהידע לכל צד ש

 נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך  .11.2.3
ורק לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הזוכה, נותני שירותים 

פי ההסכם יחתמו על כתב -ורך ביצוע התחייבויותיו עלוהמועסקים על ידו ומטעמו לצ
התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי הזוכה )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד 
בהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם 

 ידי מכבי(. -לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

-ספק, כי הזוכה יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על מובהר בזאת, למען הסר
 ידי עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .11.2.4

מידע שהיה בידי הזוכה ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם  .11.2.4.1
 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  .11.2.4.2
 סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של  .11.2.4.3
 הזוכה.

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על .11.2.4.4
ה ובלבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר ל

 להתגונן מפניו.

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הזוכה לא  .11.2.5
 יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.
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כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו  .11.2.6
פי צדדים שלישיים לשמור עליו התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כל

בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום 
למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי הזוכה מודע 

 לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

הסודיות, והוא מודע  כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת .11.2.7
לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי 
אם הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק 

, חוק 1996-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1981-הגנת הפרטיות, התשמ"א
 רלבנטי נוסף., וכל דין 1977-העונשין, התשל"ז
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 סיום ההסכם .12

, מכבי תהא רשאית, בכל עת, להביא הסכם במידה והציוד לא יסופק במועד ועד שבוע לאחריו  .12.1
 .פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא-זה, כולו או ביחס לשירותים מסויימים, לסיומו, על

דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי בקשר במקרה כאמור, לא תהא לזוכה כל טענה ו/או עילה ו/או 
 עם סיום ההסכם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מכבי רשאית לבטל את  .12.2
ההסכם ולסיים את ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי, וזאת מבלי שלזוכה תהא טענה ו/או 

 דרישה כלשהי בקשר לכך:

 מהוראות הסכם זה;אם הזוכה הפר הוראה יסודית כלשהי  .12.2.1

אם הוגשה כנגד הזוכה ו/או על ידו בקשת פירוק ו/או אם ניתן כנגדו צו פירוק ו/או צו  .12.2.2
להקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי הזוכה, לרבות כונס נכסים זמני, 

 ימים;  60והליכים כאמור לא בוטלו בתוך 

או הפכה ללא נכונה אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/ .12.2.3
 או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

 –מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  .12.3

 לבטל את ההסכם לאלתר כאמור לעיל; או .12.3.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  .12.3.2
סר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא ימים מיום שתימ 3ההתחייבות תוך 

כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו אחר הוראות מכבי, וכמו 
 הקיום כאמור.-למכבי כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי

לעיל ו/או הפר הזוכה את ההסכם הפרה  12.3.2לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  .12.4
דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את שאינה יסודית ומכבי 

ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי 
שנדרש על ידי מכבי, לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל 

הא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך קיומו, והזוכה י-את ההסכם מחמת הפרתו או אי
וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום ₪,  30,000של 

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

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר  .12.5
עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה 

 יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב  .12.6
 שתקבע מכבי בהודעה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל  .12.7
פי -, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1970-הפרת הסכם(, התשל"א

 פי דין. -הוראות ההסכם או על

שרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, מתחייב הזוכה להעביר לרשות מקרה של סיום ההתק בכל .12.8
מכבי האגור במערכותיו. אם וככל שהזוכה  שלמכבי )ככל הניתן ובמידת האפשר( את המידע 

מכבי נשאר במערכות המידע  שלאינו מחוייב על פי דין למחוק את המידע הנ"ל, וככל שמידע 
יב הזוכה להמשיך ולנקוט את אותם אמצעי של הזוכה לאחר תום תקופת ההתקשרות, מתחי

 .להם שהתחייבאבטחת המידע 

 

 איסור הסבת ההסכם .13
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פי ההסכם או -הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על .13.1
את החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי, שלא תסרב לתיתו 

 אלא מנימוקים סבירים.

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  .13.2
 וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .13.3

פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .13.4
עניין" בו -המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או שמכבי הינה "בעל גוף משפטי

, ו/או לכל גוף מקבוצת מכבי ובלבד 1968 –עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -כהגדרתו של "בעל
 שזכויות הזוכה על פי הסכם זה לא תיפגענה.

 גוף אחר כלשהו.פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה ל .13.5

זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה  1313סעיף  .13.6
 יסודית של ההסכם.

 

 זכות קיזוז .14

 , כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכההצדדים להסכם מסכימים בזה .14.1
 עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לזוכה

 ממכבי.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם .14.2
 לשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומיםלאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כ

 שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק ממכבי.

 

 ויתור בכתב .15

 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. .15.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  .15.2
 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.תקדים 

לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על .15.3
 על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 

 סמכות שיפוט .16

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

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .17

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

נה פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך תחשב-כל ההודעות על
 )עשרים( שעות מעת שליחתן. 24כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
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 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 
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 נספח ג'

 

 לכבוד
 רותי בריאותימכבי ש

 

 ריהוטלאספקת טופס הצעה הנדון: 

 ________________________________התאגיד המציע: 
 
 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

אנו הח"מ, הרשאים להתחייב ולחתום בשם ______________________, מצהירים ומתחייבים 
 כדלקמן:
 

, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי בקשהקראנו והבינונו כל האמור במסמכי ה 1.1
וחותמים על כתב הצהרה  בקשהאת הצעתנו לההתקשרות, ובהתאם לכך אנו מגישים 

 והתחייבות זו.
 

 .בקשהאנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים ב 1.2
 

לבצע את השירותים שבהצעתנו חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו  1.3
לרבות חתימה על  ,בקשה, והכל אם נהיה הזוכים בבקשהבתנאים המפורטים בכל תנאי ה

 ההתקשרות המצורף כלשונו. הסכם

 ידוע לנו, כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא. 1.4
 

הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך  1.5
 תהא, בינינו לבין מכבי.הכנת ההצעה ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם 

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן,  1.6
)תשעים( ימים מהמועד  90לא לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 

במשך כל תקופת  – בקשהזה, ואם נהיה הזוכים ב בקשההאחרון שנקבע להגשת ההצעות ב
 ההתקשרות לפי ההסכם. 

יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים  בקשההננו מבינים ומוסכם עלינו, כי מתוקף הליכי ה 1.7
 .בקשהאחרים ב

 ש"ח, לא כולל מע"מ.  -המחירים בהצעה נקובים ב 1.8
 
 :להלן הצעתנו .2
 

 . בקשהב הקובעת ההצעה המהווה וחתום מודפס עותק בצירוף תמוגשהצעת המחיר  .2.1

 .חובה למלא את כל הטופס ולהגיש הצעת מחיר לכל סעיף .2.2

 על הצעת המחיר לכלול את כל האביזרים הנדרשים להתקנת המוצר .2.3

אלא אם צוין אחרת לגבי כל  חודשים ממועד אישור ההתקנה על ידי מכבי 12 -לתקופת אחריות  .2.4
  .ציוד
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סעיף 

 ברשימה

כמות  רתיאו

אומדן 

 שנתי

סה"כ 

 בש"ח 

 בלבדתמונה להמחשה 

שולחן 

לחדר 

 רופא

  mdf עשוי  160/70שולחן במידות 

בציפוי פורמייקה ) מלמין יצוק גוון לבן(. 

.  כולל סינר צניעות.  ממ" 27עובי משטח 

 .+ ניתוק צבע לבן םאלומיניו A    רגלי 

כוללת מגירות, 140/50/80שלוחת צד 

 דלתית וחלק פתוח למחשב.

 עץ.בגמר פורמייקה לבן, חזיתות גוון 

 

50  

 

ארונית 

לחדר 

 רופא

מתכת  עם גלגלים עשויות ארוניות ניידות

בגוון צבע לבחירה. חלוקה למגירה אחת 

 עמוקה ואחת סטנדרטית .

 42/52/46במידות 

 

50  

 

 

 הדומים

 

 50הדום לישיבת ילדים, יציב, קוטר כ

. בריפוד בדמוי עור מס" 40ס"מ. גובה כ

 אנטי בקטריילי בגוונים לבחירה.

30   

 

ספסל 

 מרופד

השלמה להדומים כאמור בסעיף הקודם. 

. מס" 40ס"מ. גובה כ 50יציב, קוטר כ

בריפוד בדמוי עור אנטי בקטריילי 

 בגוונים לבחירה.

30  
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 ניתן להגיש הצעה למחיר עד שתי ספרות אחרי הנקודה.  .2.5

 

 

 : רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

 שהמסמכים הרשומים מטה אכן צורפו להצעתך:  X-נא וודא וסמן ב

 .תעודת התאגדות  

  אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי
חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. החתימה בתאגיד, וכי 

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3אישור זה יישא תאריך של עד 

  אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
 .1976-חובות מס(, התשל"ו

  כשהוא מלא וחתום –נספח ג'  –טופס הצעה. 

 כשהוא מלא וחתום -נספח ד'  -ציע טופס פרטי המ. 

  איכות( יצורפו מכתבי ניסיון בקטגורית לצורך קבלת ציון איכות בטופס אמות המידה )מדד
 המלצה בהתאם.

 טיוטה של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח. 

 

 
 : ___________________חתימה ______________   __: ____מטעם המציעמגיש ההצעה מלא של שם         
 )מורשה חתימה אצל המציע(        

 
 ___________________ תאריך:                                   : ____________________    חותמת המציע        

שולחן 

 קפה/צד

שולחן קפה/צד. עשוי עץ, רגלי עץ, ציפוי 

 פורניר או פורמייקה דמוי עץ.

לרגלי ס"מ. אפשרות  45יציב, בגובה  כ 

. ללא פגיעות לרטיבות םאלומיניו

 ברגליים.

30   

 

ספה  

להמתנה 

 ראשית.

 

ספת המתנה כולל אפשרויות לחיבור 

חלקים בתצורות שונות ישרות ומעוגלות. 

רגלי אלומיניום, ריפוד מושב וגב בגוונים 

 לבחירה. ריפוד דמוי עור אנטיבקטריילי/

 UP DOWNדוגמת דגם 

30 .  

 



 'דנספח 

 

  ריהוטלאספקת  : -טופס פרטי המציע 
 

  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 
 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 
  פרטי המציע .1

 

 שם
 

 מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 

 טלפון נייד:
 

 טלפון נייח:

 דואר אלקטרוני:

 
 תיאור כללי של המציע  .2

 

 

 

 
 

להם אנו מספקים בשנים  ממליצים מבין לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו / 2להלן פירוט  .3
   .באופן סדיר, בפרישה ארצית, האחרונות

 שם הלקוח:
 

 :ותפקידו שם האיש הקשר
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 

 שם הלקוח:
 

 :ותפקידו שם האיש הקשר
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 

 שם הלקוח:
 

 :ותפקידו שם האיש הקשר
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 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.
 
 
 : ___________________חתימה ______________   __: ____מטעם המציעמגיש ההצעה מלא של שם         
 )מורשה חתימה אצל המציע(        

 
 ___________________ תאריך:                                   : ____________________    חותמת המציע        
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 נספח ה'

 
 

 טופס אמות מידה לבקשת הצעת מחיר לריהוט 

 הספק:_________________________________דגם:________________________________שם 

 פירוט מדדים קטגוריה
ציון איכות 

 מזערי 
-משקל ב

 % 

 ציון  
עד  0-מ

10  

ציון 
 משוקלל
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 תקנים
 הציון( 1/3קיום תקן אמריקאי, ישראלי, ארופי. ) כל תקן 

  10 
  0 

   10   סה"כ תקן  
0 

שביעות רצון לקוחות 
 חוץ ופנים מכבי 

 עמידה בלוחות זמנים

32 

10   0 

 0   10 איכות המוצרים ועמידותם לאורך זמן

 0   10 גמישות ומענה לצרכים מיוחדים

 0   10 שירותיות

 0   40   סה"כ שביעות רצון 

התרשמות כללית  
של צוות הבדיקה 
מהספק והריהוט 

 שהוצג

 35 ואסתטיקה מותאמת לצרכי הלקוח, נוחות הריהוט, מגוון המוצרים נראות

50   0 

 0   50   סה"כ התרשמות כללית  

 0   100   סה"כ איכות הספק

 10 ציון איכות מכסימלי      
    



 

 'ונספח 

 מבנה טופס להצגת שאלות

 מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

 מנהלה
  1     

2     

3     

4     

 מפרט
  1     

2     

3     

4     

5     

 הסכם
  1     

2     

3     

4     

5     

אישור עריכת 
 ביטוחים

 1     

2     

3     

 טופס הצעה
 1     

2     

3     

4      

 ערבות
  1     

2     
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 (DD/MM/YYYY)האישור הנפקתתאריך   אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת יחד עם זאת, 

 מיטיב עם מבקש האישור.

 *האישור מבקש מעמד *העסקה אופי מבוטחה *מבקש האישור

ו/או חברות בנות  מכבי שירותי בריאות 

 ו/או חברות קשורות

 שירותים ☐ שם

 אספקת מוצרים☒

 אספקת ריהוט☒

 

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☒

 ______אחר: ☐

 

 ת.ז./ח.פ. 589902279ת.ז./ח.פ.

                               מען , ת"א68125, 27המרד :  מען

 כיסויים

 סוג הביטוח
אחריות  גבולותלפי  חלוקה

 ביטוח סכומיאו 

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

 ומהדורת

 הפוליסה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

האחריות/ גבול 

 סכום ביטוח

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים

  חריגים
 מטבע סכום 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

       

 צולבת אחריות-302 ₪ 6,000,000     צד ג'
 ל"המל לתביעות כיסוי – 315
 – המבוטח מחדלי בגין נוסף מבוטח – 321

 האישור מבקש
 בפרק' ג כצד יחשב האישור מבקש -322
 ראשוניות -328, זה

 ג כצד ייחשב האישור מבקש רכוש-329
 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים

 

 שיפוי הרחבת-304
 כמעבידם וייחשב היה נוסף מבוטח – 319
 המבוטח מעובדי מי של

 ראשוניות-328

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת 

 (*:ג'בנספח 

  ריהוט - 046

 ביטול/שינוי הפוליסה *

בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:


