
 
                                      

 מחלקת רכש ציוד וחומרים  

 
 
 

 ("הבקשה" –)להלן  כרטיסי ביקורלהדפסת ואספקת בקשה להצעת מחיר 
 
 כללי .1

 
 

 ה אספקהדפסה ו( מעוניינת לקבל הצעות ל"מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

 ורט בבקשה.(, כמפ"המוצרים והשירותים" –)להלן כרטיסי ביקור  של 

 

לדואר אלקטרוני  רועי גואטהעל גבי טופס ההצעה המצורף ושלוח אל  למלאאת ההצעות יש  .1.1
gueta_r@mac.org.il  28.06.2017עד יום 

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

 
 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.1

 
 הצעות המיטביות.שתי הות לנהל מו"מ עם למכבי שמורה הזכ .1.1

 

בהיקף  כרטיסי ביקורבעל ציוד, כח אדם ויכולת לספק הינו  רשאי להגיש הצעות ספק אשר .1.1
 הנדרש במסמכי הבקשה להצעת מחיר.

 

ממוחשב אשר באמצעותו עובדי מכבי המורשים אתר רשאי להגיש הצעות ספק אשר הינו בעל  .1.1
   .יבצעו הזמנות לכרטיסי ביקור

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

דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה זו על מנת לבטל 
ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש אופציות 

 ככל שהן קיימות.

 

ימים מקבלת הודעה על  7קים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך ספ .1.1
רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם 

 ההתקשרות שייחתם. 
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 המפרט המבוקש:  .1

 מוצר .1.1

 

גרם,  052נייר: כרומו סוג , ס"מ 5x9מידה  , דו צדדי פרוצסהדפסת   כרטיס ביקור .1.1.1
 מבריק.

 גימור: למינציה דו צדדית, פינות עגולות.
 יחידות.  022בכל חבילה 

 

 מיום קבלת הזמנת רכש ממכבי. עבודה ימי 7תוך  -לוחות זמנים לאספקה .1.1.1

 

  או בקופסת קרטון. באריזות עטופות בשרינג -אספקהאופן  .1.1.1
  

 
 

 - )מהווה את נספח א' להסכם( טופס ההצעה .1
 

 איש הקשר:_____________, נייד: ___________שם , המציע:____________ קספהשם  1.1

 

 מחיר המוצר: 1.0

 
מק"ט  מוצר

 מכבי
אומדן כמות 

 בחבילות שנתי
 

מחיר 
 ליחידה

מטבע 
 מחיר

,  דו צדדי פרוצסהדפסת כרטיס ביקור 
 052ס"מ, סוג נייר: כרומו  5x9מידה 

 גרם, מבריק.

 גולות.גימור: למינציה דו צדדית, פינות ע
  יחידות 022בכל חבילה 

 
 המחיר כולל הובלה לחברת הפצה במרכז הארץ

0226500 722 

 
 
 

 
 

 
 

₪ 

 
 

 
 הערות .1.1

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

 המחירים אינם כוללים מע"מ.  

  ן השירותים השונים המפורטים בטופס ההצעה מהווים תמורה מלאה וסופית בגיהמחירים

 ולספק לא תהיינה דרישות ממכבי לתשלום נוסף בגין שירותים אלו.

 ספרות אחרי הנקודה. 0-אין להציע מחיר עם יותר מ 

 ההצעות בש"ח. 

  ימים. 02תוקף ההצעה 
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 תאריך : ________

  הסכם

 

 

 .("הספק" -להלן ) ____ח.פ. ______לבין ____________ ("מכבי" - להלן)בין מכבי שרותי בריאות 

 

 להדפסת כרטיסי ביקור 
 

 

 

 

 ההסכם תקופת .1

ועד יום  _________החל מיום שנים 3 למשך הסכם זה יעמוד בתוקף  .1.1

 .("תקופת ההסכם" - להלן)_________

כל בנות שנה תקופות נוספות  0 -בלמכבי שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות  .1.0

  ., בתנאים זהיםאחת 

יל, למכבי שמורה הזכות לסיים את ההתקשרות בהודעה מוקדמת של על אף האמור לע .1.1

 יום באם תהיה חוסר שביעות רצון מתפקוד הספק ו/או מאיכות המוצרים שיספק. 62

 
 תמורה .1

הינו כאמור  לחברת ההפצה עימה עובדת מכבי, הדפסת כרטיסי הביקור ואספקתם המחיר בגין 

בי השירות ואת כלל הוצאותיו של הספק, לרבות את כלל מרכיוהוא כולל ' אנספח בהצעת הספק 

עלות חומרי ייצור, שכר עבודה והובלה, ולספק לא תהיינה דרישות ממכבי לתשלום נוסף בגין 

 שירותים אלו.

 

 תנאי תשלום .1

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

  .ע"ג החשבונית על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש .1.0

 

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

 או מע"מהמעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק  1076 – תשל"ו

וכן נוהג לדווח על  ונוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותי הואפטור מניהול זה, על כי 

 בהתאם לחוק. למע"מ ועסקאותי
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 יםאספקת המוצר .1

 .בלבד הזמנת העבודות תעשה באמצעות הזמנות רכש ממוחשבות

עובדי מכבי מורשים, יבצעו את עיצוב הכרטיס, על פי מפרט אחיד ומוגדר מראש באתר  .1.1
 האינטרנט שהעמיד הספק לטובת עובדי מכבי.

אין לספק  סאפ של מכבי.במקביל העובד יקים הזמנת רכש ממוחשבת מתוך מערכת ה .1.1
 כרטיסים ללא קבלת הזמנת רכש כמפורט להלן.

 . הספק ידפיס את כרטיסי הביקור שהוזמנו באמצעות אתר האינטרט .1.1

ימי עבודה למשרדי חברת ההפצה עמה עובדת מכבי, לתוך שק  7הכרטיסים יסופקו תוך  .1.1
 איסוף.

, בתנאי שזמן ניתן לרכז הדפסות ו/או אספקות לחברת ההפצה עמה עובדת מכבי .1.5
 . 1.1ימי עבודה כמפורט בסעיף  7האספקה לא יעלה על 

העבודות יסופקו באריזה נאותה עם תוית זיהוי ותעודת משלוח המפרטת את תכולת  .1.6
 ההזמנה, יעדה ושם המזמין.

באחריות הספק לקבל מחברת ההפצה את תעודות המשלוח חתומות בחותמת אישית  .1.7
חשבונית ויצרף את הספק  ף כל חודש יפיק ובחתימת ידו של מקבל הסחורה. בסו

 לתשלום.למזמין תעודות המשלוח החתומות ויעבירן 

 

 טיב השירות ואיכותו .1

, וכי הוא בעל היכולת, הכישורים השירותהספק מצהיר בזאת כי הוא בעל ניסיון במתן  .5.1

 והידע המקצועי הנדרשים לביצוע השירות בהתאם לדרישות הסכם זה על נספחיו.

אתר ממוחשב אשר באמצעותו עובדי מכבי  יר בזאת כי עומד לרשותומצהספק ה .5.0

 .המורשים יבצעו הזמנות לכרטיסי ביקור

 מיום קבלת ההזמנה. י עבודה ימ 7תוך הספק מתחייב לספק את השירות  .5.1

מערך ההזמנה, בגין כל יום של  5%הספק ישלם פיצוי מוסכם מראש וקבוע, בשיעור של  .5.1

 .עבודה ימי 7-איחור באספקה מעבר ל

של מוצרים לא תתקבל ותוחזר לספק, ובכלל זה איכות הנייר , איכות  איכות לקויה .5.5

 ההדפסה, איכות האריזה וכו'.

 מכבי לא תשלם עבור כמויות מעבר לכמויות הנקובות בהזמנות.  .5.6

לעומת הנדרש  0% -של למעלה מהמוזמן  היה ומכבי תמצא חריגה במשקל הנייר  .5.7

רשאית לא לקבל את הסחורה המוזמנת ולקנוס את  זה, תהא מכבי להסכםבמפרט 

 הספק בסכום ההזמנה.

 לספק תהיה מערכת מידע ממוחשבת וציוד תקשורת אשר יותאמו לנפח השירות כפי .5.5

שיידרש מעת לעת על פי הסכם זה. מערכת המחשוב והתקשרות של הספק תאפשר ביצוע 

בלת קבצים בדואר הפעולות הבאות: סריקות, פתיחת וסגירת כל סוגי הקבצים, ק

 אלקטרוני ועוד. 

מצהיר בזאת, כי יש בידיו כל ההיתרים שידרשו, אם ידרשו, הדרושים והנחוצים  ספקה .5.0

 .למתן השירות
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 קנין רוחני זכויות .1

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

כי אין באספקת המוצרים ו צרים למכבי בכל דרך את המו או אחרת המונעת ממנו לספק

    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, -על מכבי ותתבעהיה  .6.0

       תוצאה בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה כ מכבילשפות לאלתר את  הספקמתחייב 

 מתביעה שכזו.

 

 מועסקי הספק .1

    מכבי ל המוצריםהספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  .7.1

ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין 

ו תחול האחריות , על חשבונו הוא בלבד, ועליבאופן בלעדי או בעקיפין, ויועסקו על ידו

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם. לגבי 

 או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה .7.0

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

 למכבי.המוצרים ו/או מתן שרות אספקת  בעת

, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם מכביייב לפצות ו/או לשפות את מתח ספקה .7.1

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

 בהוראות פרק זה.

 

 אנשי קשר .1

 .הספקעם  להיות איש הקשר הישיר  ___________כבי ממנה בזאת את  __מ .5.1

 מכבי.עם  להיות איש הקשר הישיר  _______הספק ממנה בזאת את  _____ .5.0

 

 הסבת הסכם .1

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

 ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

  וביטוח אחריות .12
מי מטעמו, לגופו  לרבות נזק שיגרום הוא ו/או, הספק יהא אחראי לנזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא

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. 

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

ו למכבי, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד מכבי, כתוצאה ו/או שייגרמ
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 זה ו/או על פי כל דין ובלבד שנמסרה הודעה לספק 

 תנה לספק הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה ו/או הוצאה ו/או תביעה כאמורוני
 

ממועד תחילת הסכם זה , זה ו/או על פי כל דין הסכםעל פי ומהתחייבות הספק בלי לגרוע מאחריות מ
בחברת ו, לערוך ולקיים על חשבונהספק המוקדם, מתחייב  לפי, או ממועד תחילת מתן השירותים
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משך כל תקופת לוזאת  הבאיםאת הביטוחים  ,לעריכת ביטוחים בישראל ביטוח מורשית כחוק
 .  ההסכםפי -עלההתקשרות 

 
 וכלפי המועסקים על יד ספקה חבות את המבטח - מעבידים חבות ביטוח .א

, על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות וו/או מטעמ
/או נזק נפשי לכל וו נזק גוף , בגין מוות ו/א1052 -למוצרים פגומים, התש"ם 

, בגבול השירותים מתן/או מחלה תוך כדי ו/או עקב ועובד כתוצאה מתאונה 
( לנפגע, למקרה חדשים שקלים מיליוןשישה ש"ח ) 6,222,222 שלאחריות 

ו/או  מכביביטוח. הביטוח כאמור הורחב לשפות את הובסה"כ לכל תקופת 
 .ספקהעובדי מ ימשל  החשב למעבידתבמידה ו ההבאים מטעמ

 את המבטחביטוח אחריות כלפי צד שלישי  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב
/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו, על פי דין, בגין כל פגיעה ספקה חבות

ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות למכבי ו/או מי מטעמה 
"ח ש 1,222,222 שליות בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים בגבול אחר

ביטוח. הביטוח כאמור ה( לאירוע ובסה"כ לתקופת חדשים שקלים מיליון)
ו/או מי  ספקהלמעשי ו/או מחדלי  הבגין אחריות מכביאת  לשפותהורחב 

מטעמו, וכל זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו 
 .בי ייחשב כרכוש צד ג'נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכ

 
/או לגרוע בצורה כל שהיא וכדי לצמצם  הספקבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים על ידי 

 את לשחרר כדי הביטוחים בעריכת יהיה, ולא זה להסכם/או אחריותו בהתאם ו יוותוימהתחייב
אחראי לו על פי  אשהוו/או מי מטעמה בגין כל נזק  מכביו/או לפצות את  לשפות ומחובת הספק

 הסכם זה. 
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי מטעמה, בגין כל  ומצהיר כי לא תהיה ל הספק

 והספק ו/או מי מטעמ ידיו/או רכוש שיובא על  ונזק שייגרם לרכוש בבעלות הספק ו/או באחריות
קשר ו/או במסגרת מתן השירותים ב וו/או למי מטעמ ספקו/או נזק אובדן תוצאתי שייגרם ל למכבי

ו/או  מכביא פוטר את והספק ביטוח רכוש ו/או אובדן תוצאתי ובין אם לאו, וכי ה ךוזאת בין אם ער
ערוך הספק ימכל אחריות לנזק כאמור למעט לגבי אדם שגרם לנזק בזדון. במקרה בו  המי מטעמ

ף מפורש על פיו המבטח מוותר על ביטוחים כאמור בסעיף זה הספק מתחייב כי הביטוחים יכללו סעי
   ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  הו/או מי מטעמ מכביזכות התחלוף כלפי 

 על, הזוכה מטעם משנה קבלני ידי על יינתנו מהם חלק או זה הסכם נשוא השירותים בו במקרה
 ההתקשרות. והיקף לאופי םבהתא נאותות ביטוח פוליסות המשנה קבלני בידי כי לדאוג הספק

 
לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט או כל נוסח  הספק פוליסות נוסחי כי, במפורש בזאת מוסכם

 מקביל לו.
 

 סודיות .11

הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות את ההסכם ולא להעביר את ההסכם ו/או תוכנו לכל   11.1

 ל ההסכם מכל סיבה שהיא.התחייבות זאת תהא בתוקף גם לאחר סיומו ש צד שלישי.

 

 שונות .11

, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  .10.1

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

 שיגיע לספק ממכבי.

תן השירותים באחריות הספק להדריך את כל עובדיו לגבי הסיכונים הייחודיים במסגרת מ .10.0

 על ידם לפני תחילת מתן השרות על ידם ומעת לעת במהלך עבודתם.

 052-122בגובה/רוחב בין  jpgימים קובץ מסוג  12לדרישת מכבי הספק יעביר תוך  .10.1

 פיקסלים, כשהוא שמור בשם קובץ הזהה למק"ט מכבי.

את מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק  ספקה .10.1

 השרות אינה בלעדית.
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: אסותא מרכזיים רפואיים לרבות, אך לא רקלכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי,  .10.5

  ,בע"מ קאר-מכבי טבעי, מכביו קרן מכביעמותת , בע"מ , מכבידנטבית בלב בע"מבע"מ, 

את שמורה הזכות לרכוש  אתה וכד' מכבי יזמותמכבי מגן, אגודת אחזקות בע"מ,  מכבי

 בהסכם זה. ההסכם הקבועים תנאי , ושאר על פי המחירים פקהמוצרים מהס

. לדרישת מכבי B0Bהספק מודע לכך שמכבי בוחנת עבודה עם מערכות מסחר אלקטרוני  .10.6

, תוך שלושה חודשים מהודעת מכבי על רצונה בכך, B0Bהספק יערך לעבודה במתכונת 

 מול החברה שתבחר על ידי מכבי כמקובל.

ך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית מרכזת לדרישת מכבי, הספק יער 7.212

 2במבנה שתגדיר מכבי

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים  .10.5

, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי לא תהיה להם כל הספקשהיו פתוחים בין מכבי לבין 

הקודמת להסכם זה. מוסכם כי היתרה של טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין התקופה 

מכבי בספרי החברה עבור שירותים וטובין שסופקו על ידה למכבי במישרין ובעקיפין עד 

 ₪. 2עומדת על  21/26/0210תאריך  

הספק מצהיר כי הוא עומד בכל החוקים, התקנות והנחיותיהן של הרשויות הרלוונטיות  .10.0

ן, לא עומדים כנגד הספק תביעות או תלונות בתחומי איכות הסביבה החלים עליו. כמו כ

 כלשהן בנושאי איכות הסביבה.

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  .10.12

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

 .בעת המסירה בפועל -סרה ביד ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמ 1נשלחה תוך 

 65105תל אביב,  07רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

        רח'  -                              הספק

 

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: .10.11

        מכבי: 15.0.1

        הספק: 15.0.0
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