
 

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 
   

  

  מתקני מים ריצפתיים /על השייש + שירות אחזקהמחיר לאספקת בקשה להצעת  

 ("הבקשה" –)להלן 
 

 
 כללי .1

מתקני מים ריצפתיים  ( מעוניינת לקבל הצעות ל"מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

 (, כמפורט בבקשה."רים והשירותים"המוצ –)להלן  על השייש + שירות אחזקה/

לדואר אלקטרוני שלוח אל ניר לוי לעל גבי טופס ההצעה המצורף ו למלאאת ההצעות יש  .1.2

 lev_nir@mac.org.il .____________ עד יום 

מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  .1.3

 רות ליותר מספק אחד.מכבי רשאית לפצל את ההתקש

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.4

היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר  .1.5

 שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

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

יקול תעשה בדרך של שקלול המרכיבים המפורטים להלן, והכל על פי ש הזוכה בחירת .1.7

 ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות: דעתה הבלעדי של  מכבי

 .30% -, איכות 70% -מחיר 

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  .1.8

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

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

 לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.

ימים מקבלת  7ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .1.9

ם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימ

 נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.

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

 .בפני מציעים אחרים

 

מסמך ) על פי קטלוג יצרן או  כל הדרישות הכרחיות בשלב הצעת המחיר  –המפרט המבוקש  .2
 יצרן אחר ( .

mailto:lev_nir@mac.org.il


 
 
 

 

 

 מוצר .2.1

 מתקן שתיה על גבי השיש: .2.1.1
 

 )הרץ 50 -וולט. תדירות 220  -מתח)חד מופעי 

 הספקים 

 וואט  1000-2000חימום: 

 וואט 40-100קירור:

  או כלי נשלף לריקון המיםו/מערכת לניקוז מים עודפים עם חיבור למערכת ביוב. 

  :תפוקת מים קרים 

 כוסות בשעה 30-50

 .צלסיוס מעלות 2-16 טמפרטורת קירור

 ליטר 2-4נפח מיכל מים קרים: 

 :תפוקת מים חמים 

 כוסות לשעה 30-50 

 מעלות צלסיוס 82-99  טמפרטורת חימום 

 ליטר 2-4מיכל מים חמים:  נפח

  :מידות 

 ס"מ  30-50גובה: 

 ס"מ  30-45עומק: 

 ס"מ 25-35רוחב:

 ק"ג 10-15משקל 

  החשמלבצריכת לחיסכון באנרגיה החוסכת מערכת. 

 

 ריצפתי:מתקן שתיה  .2.1.2
 

 )הרץ. 50 -וולט. תדירות 230  -מתח)חד מופעי 

 הספקים 

 וואט. 1200-1500חימום 

 וואט. 40-150קירור 

 תפוקת מים קרים: 

 כוסות בשעה. 50-75 

 ליטר. 3-5נפח מיכל קירור 

 ליטר. 2-4 מים חמיםנפח מיכל 

 תפוקת מים חמים: 

 כוסות לשעה. 50-80 

 מעלות. 88-100חימום  מפרטורתט

 ליטר. 2-4מיכל מים חמים נפח 

 :מידות 

 ס"מ. 30-40רוחב 

 ס"מ. 30-45עומק 

 ס"מ. 95-110גובה 

 ק"ג. 25-35משקל 

 

 



 
 
 

 

 מערכות טיהור

 .חלק ראשון 1505בתקן  1ר בקבוצה כלור כמוגד 75%מערכת סינון פחם פעיל, הפחתה של  .2

 

 

 

  –לוחות זמנים לאספקה  .2.1.3
 ימים מיום קבלת ההזמנה. 7תוך 

 

  -אתרים לאספקה .2.1.4
 כל מתקני מכבי שירותי בריאות, בפריסה ארצית לפי מחוזות. 

 
 לכל אתרי מכבי. -מחיר המוצר יכלול: אספקה, הובלה, התקנה, הדרכה למשתמש .2.1.5

 
 12תקופת האחריות והשירות למוצרים ולחלפים נדרש שתהא לכל הפחות  .2.1.6

 האחריות ושירות בתקופת UVהחלפת סננים ונורות  לרבותחודשים  ממועד אספקה. 

 
 

 

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

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .3.1
 

 .__                                                                                                    : יצרן .3.2

 
 .__                                                                                           שם המוצר:  .3.3

 
 ___________________________________________ . ארץ ייצור .3.4

 
 לקוחות מרכזיים למוצר /שרות: .3.5

 

ותק במכירת  חברה
 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

    

    

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

  -מחיר המוצר/השירות .3.6
 
 

אומדן   

כמות 

 שנתית

 

מחיר 

בש"ח לא 

 כולל מע"מ

 

 

 הערות שם הדגם

    6 מתקן מיי שתיה רצפתי חם/קר

מתקן מיי שתיה רצפתי 

 קר/פושר

45    

מתקן מיי שתיה על השייש 

 קר/חם

75    

מתקן מיי שתיה על השייש 

 קר/פושר

12    

      

     חלקי חילוף

    1000 סנן

    UV 15נורה 

     

 מחירון שירות וחלקי חילוף 

אומדן  שם הפריט

כמות 

 שנתית

 מחיר

בש"ח לא 

 כולל מע"מ

 הערות 

    260 שירות טכנאי הגעה לסניף 

לקיחת מתקן למעבדה 

 והחזרה

20    

    25 גוף חימום מובנה -מיכל חם 

    7 מיכל מים קרים 

    2 מדחס 

    35 רגש טמפ' חם/קר

    25 ברז חשמלי 

    3 כרטיס ספק כח

    40 כרטיס ראשי 



 
 
 

    20 פאנל לחצנים קדמי

    1 בית סנן

    35 מגנטי רגיל מתקן כוסות

 ONE BYמתקן כוסות בלחיצה 

ONE 

30    

    3 מילוי גז

    3 החלפת שוקת מים

    5 ברז לבר מים מכני חם/קר

    2 מפחית לחץ

 

 אחריות ואחזקה כוללת לשנה

  אחריות ואחזקה כוללת מסננים ונורות

  אחריות ואחזקה ללא מסננים ונורות

 
 

  יש לציין האם לספק היכולת והידע הטכני מכשירי מים פעילים.  1000 –למכבי יש כ

  הדרוש ע"מ לספק שירותי תחזוקה למכשירים שלא סופקו /יסופקו על ידו

 הערה : ___________________________  כן/לא  -)הקף בעיגול ( 

 שטראוס, אלקטרה, מיטב קהלני, מטריקס. /4במכבי ישנם מכשירים מהחברות: תמי 

 

 :_____________________תקופת הערכות נדרשת לשם תחילת אספקות .3.7
 

 אחריות ושירות .3.8
 

 , ללא חיוב, לתקופה של המחיר כולל אחריות, שירות תחזוקה .3.8.1
 לפחות שנתיים() שנים.     __________

 
 מסמכים שיש לצרף להצעה:  .3.9

 

 מפרט מלא של המוצע 
 נא לצרף את אישור תו ת"י( תקני איכות(. 

 ,או כל מידע רלבנטי אחר. אישורים פרוספקטים 
 .מחירון למחירי חלפים מקוריים 

 .פרופיל חברה 
 
 הערות .3.10

 

  .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 /ין/ פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר קנדי/אירו/ארה"ב ניתן להציע הצעות בש"ח

. לכל מטבע אחר יש לבקש אישור , למעט קריאת שרות אשר תתומחר בש"חאוסטרלי
  מראש.

 מכבי תודיע לספק לגבי אופן האספקה המועדף עליה 



 
 
 

  ימים. 90תוקף ההצעה 
  



 
 
 

 

 תאריך : ________

 הסכם

 

 

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

 ("הציוד" או "המוצרים"לאספקת:מתקני מים ריצפתיים /על השייש + שירות אחזקה )להלן:

 

 

 ההסכם תקופת .1
 

להלן: )  ________ועד יום   __________החל מיוםלמשך שנתיים הסכם זה יעמוד בתוקף  1.1
 .(""תקופת ההסכם

 
ההסכם )בשינויים המחויבים( יהיו בתוקף גם בתקופות האחריות/השירות שלאחר כל תנאי  1.2

 תום תקופת ההתקשרות כמוגדר בהסכם.

, סיום לידי זה הסכם להביא רשאית תהא מכבי, 1.2 – ו 1.1 בסעיפים לעיל האמור אף על 1.3
 זה במקרה. מראש יום 60 בכתב הודעה משלוח ידי-על וזאת, שהיא סיבה ומכל שלב בכל

, ההתקשרות הופסקה שבו למועד עד לשלם שהתחייבה הסכומים את לספק מכבי תשלם
 הפסקת מועד שלאחר התקופה עבור ששולמו הסכומים את למכבי יחזיר הספק או

 .ההתקשרות
 
 תמורה .1
 

יהיו כמפורט במחירונים ומחיריהם למכבי  ספקעל ידי ה יםהמסופק רשימת המוצרים 1.1
 להסכם זה. כנספח א' המצ"ב

כל מוצר אשר יסיים את תקופת אחריותו שמורה למכבי הזכות לרכוש עבורו שרותי  עבור 1.2
 תחזוקה במחירים אשר לא יעלו על הנקוב בנספח א'.

התמורה כוללת את עלויות ההובלה, אספקת המוצר למתקני מכבי, התקנתו, הדרכה  1.3
 ותחזוקה שוטפת בתקופת האחריות.  

אספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי ל 1.4

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

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

 סיום ההתקשרות עם החשב הכללי.

 
 תנאי תשלום .2
 

פי מכפלת התעריף ליחידה -ופית שאושרה, ועלמכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הס 2.1
ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם -בכמות היחידות שניתנה בפועל ושאושרה על

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

 חשבונית מס בהתאמה  )להלן: "התמורה"(.
 



 
 
 

, המיסים,  ההוצאות, התשלומים כל את וכוללת, ומוחלטת סופית הינה התמורה כי, מובהר 2.2

 והזוכה, המוצרים או/ו המקצועיים השירותים אספקת/במתן הכרוכים והאגרות ההיטלים
 .לתמורה מעבר נוספת תמורה לכל זכאי יהא לא

 
( יום 66+  חודש תום) יום( ושישה שישים) 66+  שוטף של תשלום בתנאי יבוצע התשלום 2.3

 . מכבי נציג ידי-על ותאושר הזוכה ידי-על שתוגש חשבונית פי-על, הרכישה/הפעילות ממועד
 

חשבוניות בגין רכש מוצר ואחזקה יוגשו  למנהל אחזקה מחוזי או מי מטעמו כפי שתורה  2.4
 מכבי.

 
 הספק יגיש למכבי חשבון חודשי, ובו פירוט כל הסכומים המגיעים לו.  -הגשת החשבונית  2.5

ובתעודות משלוח   -מצ"ב כנספח להסכם  -החשבונית תלווה בטופס אותו ימלא מקבל הציוד 
 ידי המקבל בציון שם מלא וברור של המקבל, תאריך קבלה וחתימה. -מקוריות חתומות על

 
-ה בתעודות משלוח מקוריות המפרטות מה בוצע בפועל חתומות עלהחשבונית לתשלום תלוו 2.6

  .ידי המקבל במכבי בציון שם מלא וברור של המקבל, תאריך קבלה וחתימה
 .על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג התעודה/ חשבונית 2.7

 
ת האחריות, הגשת חשבונית בגין קריאת שירות במסגרת שירות לפי קריאה לאחר תום תקופ 2.8

 תלווה בהזמנת רכש ובת.מ חתומה בפירוט מה בוצע בפועל לאחר ביצוע העבודה. 
 

הגשת חשבונית בגין אחזקה כוללת ומונעת בתום תקופת האחריות, תלווה בהזמנת רכש  2.9
 .ובת.מ חתומה לאחר ביצוע העבודה

 
חשבונות(  אישור עפ"י חוק עסקאות גופים צבוריים )אכיפת ניהולהספק יציג בפני מכבי  2.10

פטור  או מע"מהמעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק  1976 – תשל"ו
 ועסקאותי וכן נוהג לדווח על  ונוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותי הואמניהול זה, על כי 

 בהתאם לחוק. למע"מ
 
 מוצראספקת ה .3
 

במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר ושוטף, תוך למכבי מתחייב לספק  הספק 3.1
 בהסכם זה, לרבות המפרט המצורף.כקבוע  שבעה ימים

לרבות  שטחי  ,נתן ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראליהשרות י 3.2
 .יו"ש ורמת הגולן(

   .מכביהתקנה באתרי ו הובלה, אספקה, עלויות כולל  הנקוב במחירון המחיר 3.3
, וימסרו לאתר המזמין אתרהבהתאם לשעות הפעילות של  הלמכבי יהי ציודמשלוח ה 3.4

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

האספקה תתבצע בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי , בכפוף לכך שמכבי הקצתה מקום  3.5
פי הנחיות היצרן, כפי שתימסרנה -ועל מתאים ואת התשתיות הנדרשות, בתיאום עם הספק

 דרישות ימולאו ולא ידי הספק. הספק יעביר למכבי את דרישות התשתיות מראש. במידה-על
 הגעת עבור  ש.בק מכבי  תחויב ומכבי תאשר את ההגעה. נדרשות תשתיות עבור הספק

 .'א לנספח בהתאם הטכנאי
 

את הציוד לכל מקורות האנרגיה הספק מתחייב להוביל, לספק, להרכיב להתקין ולחבר  3.6
הנדרשים לצורך הפעלתו התקינה ולמסור כל מכשיר למכבי כשהוא במצב פעולה מקובל 

( ואת כל הרכיבים והאביזרים SERVICE MANUALותקין, כולל ספר שירות טכני מלא )
 הנדרשים להפעלתו המלאה.  



 
 
 

 
מייל, במידה ותבחר הספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הזמנות ב 3.7

 מכבי באופציה זו. 

  
ואופן  אחריות ושירות ללא תשלום את המכשיר עם מדבקות תאריך סיום הספק יספק  3.8

 התקשרות לקבלת תמיכה.
 

תהווה אישור ל"מסירה" חתומה , תעודת משלוח מקבל על תעודת משלוחהיחתים את  ספקה 3.9
כלומר אישור כי המוצר התקבל, הותקן, הופעל באופן תקין והמשתמשים בו קיבלו הדרכה  –

מתאימה לשימוש בו, לשביעות רצונם, לרבות הוראות הפעלה ובטיחות, וכפי שיאושר בכתב 
  .ידי מנהל המתקן במכבי-על

 

 מפסולת ואריזות כפי שהיה קודם להתקנה. נקי שטח ההתקנהלהשאיר את הספק מתחייב  3.10
 

במתקן המקבל ה באותו יום אלא אם נציג מכבי יני האספקה וההתקנה תהיהספק מתחייב כ 3.11
 .אישר אחרת

 
 הספק מתחייב כי המכשיר יסופק עם תקע ישראלי תקני ויצוק בלבד. 3.12

 

 
 הדרכה ותמיכה מקצועית .4
 

הספק ידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את המוצר בשימוש במוצר, בהפעלתו  4.1
ובתחזוקתו ברמת המפעיל, לפי הנחיות היצרן. ההדרכה תינתן במתקן מכבי בו יוצב המוצר, 

 מיד לאחר התקנתו ותמשך עד אשר יוטמע השימוש במוצר, לשביעות רצון מנהל המתקן. 
 

ת והסמכות ברמת איש שרות לאחזקת ותיקון המוצר, למכבי שמורה הזכות לקבל הדרכו 4.2
 לצורך טיפול במוצר  ע"י מכבי בלבד. 

 
הספק ייתן תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת המכשירים ובשיטות העבודה בהם  4.3

 למשתמשים, לפי הצורך או לפי פניה של מכבי. 
 

 אחריות ושירות תחזוקה  .5
 

תיקונים לכל מכשיר שיוצב במתקני מכבי הספק מתחייב לספק, ללא תשלום נוסף, שירותי  5.1
תקופת חודשים, ממועד המסירה וההתקנה של כל מכשיר )להלן: " 12במשך תקופה של  

בתקופת האחריות כלולה במחיר  "(. מוסכם כי התמורה בגין שירות התחזוקההאחריות
 המכשיר.

 

באחת או  שמורה למכבי האופציה לרכוש מהספק שירותי תחזוקהתקופת האחריות, בתום  5.2
 "(:תקופת התחזוקה בתשלום)להלן : " יותר מהאפשרויות הבאות

 

 מונעת –, אשר הינה המשך אחריות כוללת (אחזקה כוללת""הלן: ל) - אחזקה כוללת
ותיקוני תקלות וקלקולים כולל חלקי חילוף וכולל הדבקת מדבקות שמישות עם 

 .תאריך הטיפול שבוצע, תאריך הטיפול הבא ושם מבצע הטיפול
 



 
 
 

  (, אשר הינה הטיפולים המחויבים על פי  אחזקה מונעת)להלן: " אחזקה  מונעת"
הנחיות והמלצות היצרן, כולל החלפים הנדרשים עבור התחזוקה המונעת בלבד, 
וכולל הדבקת מדבקות שמישות עם תאריך הטיפול שבוצע, תאריך הטיפול הבא ושם 

 מבצע הטיפול.

 

  ( אשר הינה שירות לפי קריאה אחזקה לפי קריאה)להלן: " תיקוני תקלות וקלקולים"
הכולל  עבודה נסיעות וחלפים לצורך הבאת המכשירים לפעולה תקינה, ע"פ קריאה 

 של מכבי לספק המשתמש. 
 

למכבי שמורה האופציה לשלב בין אפשרויות האחזקה הנקובות במחירים הנקובים בנספח  5.3
 א'.

 
ואשר מפורטות בנספח א',  5.2' בסע לעילות המפורטות עלויות תנאי האחזקה לפי האפשרוי 5.4

יעמדו לרשות מכבי גם בעת סיום תוקף הסכם רכישה זה, ויהוו מחירי מקסימום להסכם 
 תחזוקה נפרד שתחתום מכבי עם הספק בסוף תקופת האחריות, באם תחליט לעשות כן.

 
של חלקים פגומים,  השירות בתקופת האחריות ובאחזקה כוללת יכלול, תיקון ו/או החלפה 5.5

תיקוני תקלות וקלקולים )כתוצאה משימוש סביר(, אספקת חלפים הדרושים לשמירת 
המכשירים במצב תקין או לשם השבתם לתפעול תקין וביקורות טכניות במידת הצורך. 

 השירות כולל את כל העבודות, החומרים והחלקים הדרושים לשם ביצוע התחזוקה. 

 
אשר יותקנו או יוחלפו במכשירים יהיו כולם מאותו סוג ודגם ומאושרים ת"י  הסננים 5.6

 , הסוג והדגם לא יוחלפו או ישונו, אלא לאחר קבלת הסכמה בכתב ממכבי.1505/1

 
במכשירים תבוצע בהתאם להוראות היצרן ולפחות  הסנניםומכבי תבחר בכך, החלפת  במידה 5.7

 אחת לחצי שנה לכל מכשיר.

 

במכשירים בהם קיימות, תבוצע בהתאם  UVבחר בכך, החלפת נורות ומכבי ת במידה 5.8
 שנה לכל מכשירללהוראות היצרן ולפחות אחת 

 . ואחזקה לניקוי היצרן הוראותיעביר לידי מחלקת האחזקה במכבי את  הספק 5.9

 
יעביר לידי מחלקת האחזקה במכבי את נספח הוראות אחזקה המפרט את הטיפול  הספק 5.10

 ספק בהתאם להוראות היצרן.הע"י  למכשיריםשיבוצע 
 

 -במכשירים תקלה כל לתקןאחזקה כוללת  ובעתהאחריות  תקופתמתחייב במסגרת  הספק 5.11
 מספר התקלות.  תללא הגבל

 
. המוצר ולתחזוקתהדרוש לתיקון  ככלמתחייב להחזיק מלאי סביר של חלקי חילוף   הספק 5.12

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

 
 .היצרן של העיקריים החילוף חלקי מחירון את, חתימתו במעמד, זה להסכם יצרף הספק 5.13
 יצוייןחשבונית שתוגש בגין קריאת שירות, במידה ותופעל, לאחר תום תקופת האחריות,  בכל 5.14

, זה להסכם' א בנספח כנקובהמחיר המלא,  אחוז ההנחה המיוחד למכבי ממחירון היצרן 
)הוספת  המכשירים)שדרוג(  השבחת על מכבי ותחליט במידה. למכבי הנחה לאחר והמחיר

 במחירון השדרוג ממחיר הנחה למכבי להעניק החברה מתחייבת'(, וכו מכלולים, פונקציות
 '.א בנספח כנקוב החברה

 



 
 
 

נשוא ההסכם הנחיית יצרן או צורך בהחלפת  במכשירים אין כי, ומתחייב מצהיר הספק 5.15
על חשבון הספק בין  אחלקים מסוימים, לאחר תקופת זמן מסוימת. כל החלפה שתידרש תה

אם מדובר בתקופת האחריות ובין אם מדובר בתקופת האחזקה בתשלום, למעט מקרים של 
 ום והמצוינים במפורש בנספח א'.תחזוקה מונעת בתקופת התחזוקה בתשל

 
 ובערבי' ו בימי, 17:00 - 8:00 השעות ביןה, -א בימים ספקידי ה-התחזוקה יינתנו על שירותי 5.16

יסתיים בשעות אלה,  לאטיפול בתקלה או השירות וה במידה. 8:00-13:00 השעות בין חג
 לא תחויב בתוספת כל שהיא בעבור שעות שמעבר למפורט לעיל.  מכבי

 

 .ראל, למעט שבתות וחגי ישהשירות קריאת מקבלת שעות 48 תוך לתת שרותמתחייב  הספק 5.17
שעות, מתחייב הספק לספק מכשיר חלופי ברמה  24במידה ותקלה במכשיר לא תתוקן בתוך  5.18

 זהה או דומה לזו של המכשיר המקולקל, ובאופן מידי.
 

ותחזוקה הבקיאים הספק מתחייב להחזיק בכל תקופת ההתקשרות צוות עובדי שירות  5.19
בתחזוקת המכשירים מהדגם נשוא ההסכם, על כל רכיביהם, ובעלי הכישורים הנדרשים 

 פי הסכם זה.-לצורך מילוי התחייבויות הספק על

 
 .הספק באחריות השינוע יתבצע תיקונו לצורך הספק למעבדת ציוד לשנע ונדרש במידה 5.20

 
קריאה שתועבר מהמחוז,  באחריות הספק הובלת והתקנת מכשירים בתוך המחוז לפי 5.21

 ובהתאם למחיר הנקוב בנספח א' להסכם זה.
 

ספק מתחייב להיות מסוגל לספק שירותי אחזקה למוצר , לרבות אספקת חלקי חילוף משך ה 5.22
 שנים לפחות ממועד אספקתו למכבי. 7

 

 ניהול מלאי .6
  

 . מחסור לשם מניעת סביר מכל המוצרים שבנספח א'חזיק מלאי י הספק 6.1
 

 , באופן מידי וללא כל דיחוי. במי מן המוצריםדווח למכבי על כל מחסור הצפוי י הספק 6.2
 

המוצר/ים מספק חלופי כראות  את במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש 6.3
 עיניה, והחברה תשפה את מכבי בגין פערי העלויות, אם יהיו.

 
אשר תוחזר על  של מוצרים פגומהתשלום כל אריזה תוספת הספק יחליף באופן מידי וללא  6.4

 ידי מכבי.
 קנסות .7

לפיצוי  לא מילא הספק הזוכה את התחייבויותיו הבאות בהתאם לדרישות, זכאית מכבי,  7.1
 מוסכם כלהלן:

 קנס חריגה דרישה הנושא

מעלות ההזמנה בגין כל  2% פיגור באספקה ימים 7 מועד אספקה

 יום פיגור.



 
 
 

 קנס חריגה דרישה הנושא

אי עמידה   מפרט המוצר

 במפרט

מעלות ההזמנה בגין  10%

כל חריגה, זאת מעבר 

להחלפת המוצר בחדש 

 שעומד במפרט

שעות מרגע  48 מענה לקריאת שרות

 פתיחת הקריאה
פיגור בזמן 

 תגובה

שקלים חדשים בגין כל  200

 .יום פיגור

 

 ות.ריגמכבי תשקול הפעלת הסעיף בהתאם לסוג החריגה ותדירות הח 7.2
פיצויים מוסכמים וגביית הסכומים תעשה בלא צורך בהוכחת פי סעיף זה הינם -הפיצויים על 7.3

 .מהחשבונות השוטפים נזק. הקנסות יקוזזו על ידי מכבי 

 קנין רוחני זכויות .8
מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצר וכי אין כל מניעה חוקית או  הספק 8.1

פקת המוצר משום הפרת אחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את המוצר למכבי וכי אין באס
 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 במוצר, -היה ותתבע מכבי על 8.2
 לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לה כתוצאה מתביעה שכזו. הספקמתחייב 

 
 מועסקי הספק .9

 
 המוצר ושירות התחזוקהמצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת הספק  9.1

מכבי ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, ל
, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול באופן בלעדי במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו

 הנובעות מיחסיו עימם. תביעותיהם האחריות לגבי 
 

 נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה  9.2
 בעת שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם שייגרם לרכוש

 אספקת המוצר ו/או מתן שרות התחזוקה למכבי.
 

 אנשי קשר .10
 

 .עם  הספקלהיות איש הקשר הישיר  ______________ מכבי ממנה בזאת את  10.1
 מכבי.עם  הספק ממנה בזאת את  להיות איש הקשר הישיר  10.2

 
 הסבת הסכם .11

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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.
 

  סעיף אחריות וביטוח .12
הספק יהא אחראי לנזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא, לרבות נזק שיגרום הוא ו/או מי מטעמו,  12.1

לגופו 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. 



 
 
 

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו/או על-ומהתחייבות הספק עלמבלי לגרוע מאחריות  12.2

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

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

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

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

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

 3-מנוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך לא פחות 

 )שלוש( שנים מתום תקופת ההתקשרות.

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

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

 .ההסכם

בין היתר, הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב,  12.3

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

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 הספק 

 מי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הספק.יישא בכל מקרה בסכו

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הספק להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד לפני  12.4

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

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

המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי 

-להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על

פק כדי לצמצם או לגרוע בצורה ידי הס-בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על 12.5

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

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

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-על

ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב  ככל שתקופת ביטוחי הספק תסתיים לפני תום תקופת 12.6

לעיל בגין הארכת  12.4הספק להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

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

מובהר, כי היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הספק להתאימם לערך 

 ח.הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטו

ו/או  12.4ידי הספק כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 12.7

לעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל תשלום  12.6

 המגיע לזוכה לפי הסכם זה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי חוק 

 .1970-החוזים )תרופות(, התשל"א



 
 
 

ידי הספק -מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על 12.8

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

שגיאה! מקור פי סעיף -על מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על

זה. הספק מצהיר ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת  ההפניה לא נמצא.

השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי 

טוחים נשוא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן הבי

פי כל דין, וזאת בין -פי הסכם זה ו/או על-כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על

אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת 

 הביטוחים ובין אם לאו.

ידי מכבי, -יטוחי הספק יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלב 12.9

וכי 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 

 ם( יום מראש.)שלושי 30מכבי לפחות 

ביטוחי הספק יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק, לרבות אי  12.10

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

 של מכבי לקבלת שיפוי. 

תן השירותים הספק מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מ 12.11

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

זה, על כל תנאיהם, וזאת  1214יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף 

 12פי המוגדר בסעיף -למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק או לתקופה מאוחרת יותר על

ק לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב זה. לחלופין, רשאי הספ

 לערוך כמפורט לעיל. 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו 
 נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם

 
 סודיות .13

 
לשמור בסודיות את ההסכם ולא להעביר את ההסכם ו/או תוכנו לכל  הצדדים מתחייבים  13.1

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

 שונות .14
 

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

 ממכבי.
באחריות הספק להדריך את כל עובדיו לגבי הסיכונים הייחודיים במסגרת מתן השירותים  14.2

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

הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את השרות  14.3
 אינה בלעדית.

 
: אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, לרבות, אך לא רקלכל התאגידים / חברות בקבוצת מכבי,  14.4

 מכבי, בע"מ קאר-מכבי טבעי, מכביו קרן מכביעמותת , בע"מ , מכבידנטבית בלב בע"מ
את המוצרים שמורה הזכות לרכוש  אתה מכבי יזמות וכד'מכבי מגן, אגודת אחזקות בע"מ, 

 בהסכם זה. ההסכם הקבועים תנאי , ושאר י המחיריםעל פ מהספק



 
 
 

 
. לדרישת מכבי B2Bהספק מודע לכך שמכבי בוחנת עבודה עם מערכות מסחר אלקטרוני  14.5

, תוך שלושה חודשים מהודעת מכבי על רצונה בכך, מול B2Bהספק יערך לעבודה במתכונת 
 החברה שתבחר על ידי מכבי כמקובל.

 
שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית מרכזת,  לדרישת מכבי, הספק יערך תוך 14.6

 במבנה שתגדיר מכבי.  בליווי קובץ ממוחשב,
 

הספק מתחייב, כי השירותים ו/או המוצרים המוצעים על ידו לא נרכשו, במישרין או  14.7
פי חוק )איראן לבנון וסוריה(. כמו כן, מתחייב -בעקיפין, ממדינות שהסחר עמן אסור על

המוצרים / שירותים מיובאים ממדינות להן אין קשרים דיפלומטיים עם הספק להצהיר אם 
 .מדינת ישראל

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על ידי  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  14.8
צד למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו נשלחה 

 .בעת המסירה בפועל -רה בו נמסרה ביד ימים מיום המשלוח, ובמק 3תוך 
 

 68125תל אביב,  27רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

                                                                         רח'     הספק

 
 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 14.9

       מכבי: 14.9.1
 

       הספק: 14.9.2
 

 החתום :ולראיה באו הצדדים על 
 

                                     _______________   _______________ 
 הספק                                                        מכבי שרותי בריאות       

 

 ______________שם מלא של החותם:
 

 ______________חותמת:
 

 אישור
 

___, עו"ד, מאשר כי _____________________________________הח"מ, _____ אני

ת.ז. מס'  _________, נושא/ת___________________מר/גב' 

_________, נושא/ת ת.ז. _______________________, ומר/גב' _________________

__, הינו/ם מוסמכים לחתום על הסכם זה מטעמה של ____________________מס' __

___________, ח.פ./שותפות/עמותה רשומה מס' ____________________________

_________, וכי חתימתו/ם, בצרוף חותמת ____________________________________

 התאגיד הנ"ל, מחייבת ומזכה את התאגיד הנ"ל לכל דבר ועניין.

 _____________________ 
 

 _____________, עו"ד 
 נספח ב
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