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 מנהלה

 כללי .2

לאספקת  ספקים ארבעה אחד עד עם  להתקשר( מעונינת "מכבי" :כבי שירותי בריאות )להלןמ .1.1

  .חמשת מחוזותיהאתרים בפריסה ארצית ב 261-כ חומרי חשמל ל

 כולל מטה מכבי, מרכז 81-כ , ירושלים ושפלה41-כ דרום :םואתרי החלוקה המחוזות מכבי  .1.2

 .61-כ , צפון41-כ , שרון41-כ ואילת

  .ו ע"י ספק אחדפקוסי המוצרים למחוז המרכז ולמחוז השרון למען הסר ספק יובהר, כי 

בהתאם ליעדים והכמויות  חומרי חשמל מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות הכוללות .1.3

 .רזהמכשל מסמכי  נספח א' המוערכות כמפורט במפרט,

 2-נספח ג'ועל גבי המדיה המגנטית  ג'נספח  –יש להגיש על גבי טופס ההצעה  יראת הצעות המח .1.4

)יוגש כקובץ אקסל(. גיליון הצעת המחיר יודפס ויחתם על ידי הספק בחתימה  רזהמכשל מסמכי 

המדיה המגנטית לבין . במקרה של סתירה בין מנספח ג'הגיליון החתום מהווה חלק  .ובחותמת

 .בגיליון המודפסהאמור  , יקבעהגיליון המודפס

 . למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם שנתייםההתקשרות היא לתקופה של  .1.5

( בתנאים מיטיבים 2; או )בתנאים זהים( 1)בכל פעם,  שנה אחתתקופות נוספות בנות  לוששב

 .בתיאום עם הספקים הזוכים

 מכבי  או כל הצעה שהיא. עהחלק מההצמכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר,  .1.6

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

השונים וכתוצאה מכך  המציעיםלפצל את ההתקשרות בין תהא רשאית, אך לא חייבת, מכבי  .1.7

 , הכל על פי שיקול דעתה המוחלטהמוצריםלאספקת כל  ספקים 4עד או להתקשר עם ספק אחד 

  של מכבי. יוהבלעד

מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם  .1.8

 , אם ירצו בכך. להלן

  . ההצעה סופית, לא יערך מו"מ נוסף .1.9

 

 הגדרות .1

בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות 

 ציפית הנזכרת באותו מסמך.שלהלן, תגבר ההגדרה הספ

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 12412112 מספררגיל פומבי  מכרז – "המכרז"

 מסמך זה על נספחיו. – "מסמכי המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

 מכבי יזמות אסותא מרכזים רפואיים בע"מ, מכבידנט בע"מ, בית בלב בע"מ, – "הגופים הנוספים"

 פי שיקול דעתם של הגופים. -הכל על ,מכבי קאר בע"מ ,בע"מ

 

 למסמכי המכרז. נספח ב' - ההתקשרותהגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם 
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 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

 , בתמורה לתשלום21...21 ועד ליום 21.... החל מיום, המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש

שלא יוחזר(, את מסמכי ש"ח )  511  של, באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות

, אצל הגב' שרה 14אביב, קומה -, תל27המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 

-11:11     בין השעות ,ה'-בימים א' די מכבי, יחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על מ

14:11 .  

 בירורים ופניות .3.2

 נציגת בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים .3.2.1

ועדת  רכזתמכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, 

 המכרזים.

: דואר אלקטרוניבאמצעות , בכתב בלבד, וזאת 21...11 הפניות תעשנה עד ליום .3.2.2

mahat_s@mac.org.il .יע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה על המצ

 .13-5143643 מס': בטלפון

 תענינה.לא  3.2.2 פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.2.3

שלחנה יתכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.2.4

 מספר טלפון. לרבות ,, וכן פרטי נציג הקשרהתשובות ממכבי

  דואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.5

 .21...12 עד ליום

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

 באמצעות  יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד )ולא ההצעה את .3.3.1

 "1124 2112מספר רגיל פומבי מכרז " הדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק

ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי,  רכזת -גב' שרה מחט  לידי

 . 14, תל אביב, קומה 27ברח' המרד 

להגשת המועד האחרון . 11:11-14:11ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א'

לא . הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, 21:44בשעה  ,0.2.21 הוא יום ההצעות

 !תתקבלנה

 לאחר  2-ונספח ג' ,'גכנספח ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .3.3.2

  מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה כלחתימתה, והיא תוגש ביחד עם 

להלן,  5 סעיף , כמפורט בהמסמכים שיש לצרף להצעה כלהוא חלק מהם, וביחד עם 

למען הסר ספק יובהר, כי במקרה  . בעותק אחד.וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת 

של סתירה בין האמור במדיה המגנטית לבין פלט המחשב יגבר האמור בפלט 

 המחשב.

בכריכתם מען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז ל .3.3.3

נרכשו ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול שכפי  תמקוריה

מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים  ת כלא

 ואת החתימות כנדרש.הנדרשים 

mailto:mahat_s@mac.org.il
mailto:mahat_s@mac.org.il
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המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם  .3.3.4

ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך רכזת המעטפה ע"י 

 ושעת קבלה.

הצעות השל  זים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשהועדת המכר .3.3.5

 לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.3.6

דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם 

האמור  שהצעתו תזכה. המציע יברר את כלאם וככל  ,קשר עם מכבי בהסכםלהת

בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו1או מי מטעמה, 

 עקב כך.

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .0

 :יענה על כל הדרישות שלהלן רשאי להגיש הצעות ספק אשר .4.1

 .תאגיד רשום כחוק בישראליחיד או  .4.1.1

את השינוע ניתן לספק  .נשוא המכרז את המוצריםמסוגל לספק למכבי בעצמו,  .4.1.2

 באמצעות קבלן משנה.

 .למכור המוצרים בארץהמורשים מורשה על ידי יצרני המוצרים ו1או על ידי נציגיהם  .4.1.3

 מנהל ספרים כדין. .4.1.4

ונאות מקובלים, וכפי שהם לפי כללי חשב( 2111-2111)ים האחרונות תיהכנסותיו בשנ .4.1.5

 :, הן) לפני מע"מ( בדו"חות הכספיים השנתיים שלו תקפיםמש

 .לשנה לפחות ש"ח 651,111 למגיש למחוז צפון:

לשנה  ש"ח 351,111יחדיו  ומחוז שרוןואילת, מטה מכבי  , כולללמחוז מרכז יםלמגיש

 .לפחות

 .לשנה לפחות 151,111 מחוז ירושלים והשפלה:למגיש 

 .חותלשנה לפ 251,111: למגיש למחוז דרום

 .לשנה לפחות ש"ח 1,411,111למגיש לכל המחוזות: למען הסר ספק, 

ציוד הכולל באספקת  פחותל (2111-2111) שנתייםבישראל של בעל נסיון מוכח  .4.1.6

 .חומרי חשמל שונים 51לפחות 

בגין כל מחוז אליו מגיש אתרים,  31ללפחות  2111בעל ניסיון באספקת ציוד בשנת  .4.1.7

ניסיון עליו להיות בעל ה הצעה לכלל מחוזות מכבי הצעה. ספק המעוניין להגיש

 אתרים בפריסה ארצית. 151 -אספקה ל ב

בהתאם לאמור , ₪ 25,111של  ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך .4.1.8

  להלן. 6  בסעיף

 רי הנדרש.עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזע .4.1.9

 רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך. .4.1.11

באחד יעמוד  שלאעמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  .2.4

 .הצעתו תפסל – התנאיםמ

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך,  .4.3
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או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי  אישור, היתר, רשיון

יקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר יתוך פרק זמן קצוב ש

 כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     

 

 צעההתחייבויות המציע בגין הגשת הה .5

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  91כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,המציע יאשר .5.1

מכבי לבקש מהמציעים  לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית

ובמקרה זה יהיה  כל אחת, )ששים( יום 61ת של עד ונוספות להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופ

אריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. רשאי לה כל מציע

 .שלח על ידי מכבי בכתביבקשה כאמור ת

שלח למכבי על ידי המציע יהודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, ת .5.2

מי י 1זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכזבכתב, לידי הגב' שרה מחט, 

 מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה. עבודה

 על ידי המציע. כהצעה שבוטלההעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו ב .5.3

לעיל,  5.3 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2 ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .4.2

 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 הגשה ערבות .1

עשרים וחמישה אלף ₪  25,111 הצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל שלל .6.1

למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו  ה' כנספחפי הנוסח המצורף -(, עלשקלים חדשים

. הערבות ימים ממועד הדרישה)עשרה(  11, אשר תשולם בתוך (ערבות""הבאופן מהותי )להלן: 

 . מכבי שירותי בריאותהוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם  כי ,תציין במפורש

 61ות נוספות בנות צדדי את הערבות לתקופ-נוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חדב .6.2

לעיל, ותהיה בתוקף  5 סעיף פי -ציע תוארך על, וזאת בכפוף לכך שהצעת המכל אחת )ששים( יום

 זו. נוספתלתקופה 

 של הערבות חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת .6.3

כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי  ה,חלק אוה כול, מציע

 למציע שנתנה דים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרילסע

 :מאלה אחד בו התקיים טענותיו, אם את להשמיע הזדמנות

 ;כפיים ניקיון או בחוסר בערמה, בתכסיסנות המכרז במהלך נהג הוא .6.3.1

 ;מדויק בלתי מידע מהותי או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר הוא .6.3.2

 ההצעות להגשת האחרון חלוף המועד לאחר למכרז שהגיש ההצעהמ בו חזר הוא .6.3.3

 ;במכרז

 תנאי שהן במכרז ההוראות הקבועות לפי פעל לא הוא, במכרז כזוכה שנבחר לאחר .6.3.4

 הזוכה. עםמכבי  ההתקשרות של ליצירת מוקדם

 .תיפסל על הסף –הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור  .6.4
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 אישור עריכת ביטוחים .7

"אישור ההתקשרות )להלן:  ים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכםאישור עריכת ביטוח .7.1

אישור עריכת ביטוחים טיוטא של  ,. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו(עריכת ביטוחים"

 חתום על ידי חברת ביטוח, בכפוף לזכייתו במכרז.

 יל.לע 3.2סעיף שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות  .7.2

, אישור ההתקשרות הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם .7.3

 עריכת ביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח, ללא כל הסתייגויות.

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות ..

 מפורטיםה אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים .8.1

והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן  ,21% -ואיכות  ;81% -מחיר : להלן

 .בחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונותישת

 %81פירוט המחיר: 

ציון המחיר ייקבע על ידי סכימה של הצעת המציע לאספקת חומרי החשמל השונים בהתאם 

 ן הכמויות הינו הערכה בלבד ואינו מחייב את מכבי.לאומדן הכמויות בטופס ההצעה. אומד

 : מהציון הכללי %21, פרוט האיכות

  מרכיב האיכות: 25% -תקבע לפי מדגם מוצרים שמכבי תבחר  איכות המוצר

תצורה חיצונית,  ,תנאי סףל מעבר עמידה בתנאי המפרטאמינות ועמידות המוצרים לאורך זמן, 

 גימור המוצר.

 מרכיב האיכות: 31% -וניסיוןיכולות לוגיסטיות 

 מידת היכולת לספק שרות בפריסה ארצית1 מעל למחוז אחד, מידת הנסיון וכמות טכנאים

מערך כלי הרכב , העומדים לרשות המציע, מלאי המוצרים והרכיבים העומדים לרשות המציע

 .או ע"י מי מטעמוהעומד לרשות המציע 

 מרכיב האיכות: 11% -מערך איכות

  ISO 9111–ת איכות שהספק מקיים, עמידה ב תהליכי בקר

 מרכיב האיכות: 35%מהווה  -שביעות רצון לקוחות

עמידה בהסכמים ובהתחייבויות לאורך זמן, איכות המוצרים ועמידתם לאיכות זמן, איכות 

 השירות והאספקה לאורך זמן, גמישות ומענה לצרכים מיוחדים, התרשמות כללית מהספק.

המציע,  את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של ועדת המכרזים תבחן .8.2

מוניטין של היצרן מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, 

, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות מך הנתונים שצרף להצעהס על ונסיון בארץ,

לקוחותיו של המציע מהתקשרויות  ל סמך בדיקת המלצותוכן ע ,שונות קודמות עם המציע

פי כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה -לקודמות, וכן ע

 להלן. 8.7מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף 

 שעמדו בדרישות ההכרחיות. ההצעות  כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי ,יודגש .8.3

ברכיבים  איכות מזערירשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון ועדת המכרזים תהא  .8.4

לעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו1או אשר דהכלולים בסעיפי האיכות 

יקבע על ידה ולפי ינאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן ש

 שיקול דעתה הבלעדי. 
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כהגדרתו להלן, מכבי תהא  ,ה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נסיון גרוע"באם המועמד לזכיי .5.4

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

שלמכבי לא היה "נסיון גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד המקורי לזכייה 

 .11%-ביותר מ

המילים "נסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו1או  ,הלצורכי סעיף ז

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.

רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו1או הבהרות נוספות, על פי שיקול  ועדת המכרזים תהא .8.6

מציע והצעתו דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את ה

 במסגרת שיקוליה.

שימונה  הצוות ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. .8.7

 מוצר1או ליהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו

ההצעה לא  אם תהא סבורה שמגיש ,המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה

 שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

 מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  .8.8

 מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.

 אה, למקרה ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הל .8.9

 מכל סיבה  שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל,

 חודשים מיום תחילתו.)שלושה(  3 י מכבי בתוךיד-לשהיא, או יבוטל ע

ובטופס ההצעה  האמור במפרטבאחריות המציע לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לעניין  .8.11

תוני היצרן בלבד או נן. היה ותתגלה סתירה, מכבי תתייחס ללבין הצהרות היצר 1-נספח ג' וג'

 שתפסול את ההצעה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות  .5.88

 למכרז.

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .2

 )שבעה( 7בתוך למסמכי המכרז,  'פח בכנסהמצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם  .9.1

 ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

, אישור עריכת ההתקשרות הזוכה מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם

 י חברת הביטוח, ללא כל הסתייגויות.יד-לביטוחים חתום ומאושר ע

ההתקשרות הסתייגויות בנוסח הסכם ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים2

 .כמופיע בנספח ב' למכרז

 המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. מסמכי .9.2

ערבות בנקאית אוטונומית  מכבי, ימסור המציע הזוכה לההתקשרות במעמד החתימה על הסכם .9.3

 .מחוזות בהן זכהכנספח להסכם, בהתאם ל נוסח המצ"בפי ה-לביצוע התחייבויותיו על

 

 

 ביטול המכרז .24

מציע  התחייבות כלשהי כלפילא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן  .11.1
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  ,חשמל חומרי ידי מכבי והמציע1ים הזוכה1ים הסכם לאספקת-כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

 (.'נספח בוהכל כמפורט בהסכם ההתקשרות )

מכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה לבטל את ה ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .11.2

 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז -אך לא חייבת  -הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית 

 .כאמור

 כל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.אלקטרוני ל שלח בדואריהודעה על ביטול המכרז ת .11.3

רוכשי מסמכי מז ו1או למי החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכר .2..8

 המכרז כל תביעה ו1או דרישה ו1או טענה כלפי מכבי ו1או כלפי מי מטעמה.

 

 עיון במסמכי המכרז .22

, לאחר פרסום תוצאות המכרז, עיון 1993-התשנ"ג ,)ו( לתקנות חובת המכרזים21בהתאם להוראות תקנה 

 ₪ 044ורת תשלום בסך של כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה תמ ,של משתתף במכרז במסמכי המכרז

 כי סכום זה ייגבה החל מהשעה השנייה ואילך, לרבות צילומי מסמכים. ,לשעה. יודגש

צוי זכויותיו במסגרת הליך יעיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מ

 מראש ובכתב ממכבי.  ללא קבלת אישור ן,או מקצת ןהמכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כול

 

 בעלות על מסמכי המכרז .21

נם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין ימסמכי המכרז ה

לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו1או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש 

 חר.מסמכי המכרז להעביר אותם ו1או העתק מהם לידי א

 

 מכות שיפוטס .23

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

 . יפו -בתל אביב תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 



 

 

 נספח א' 

 מפרט
 

 כל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות אלא אם צוין אחרת
 

 רישות תקנות החשמל .בדכל חומרי החשמל יעמדו  .1

 .22כל חומרי החשמל יעמדו בתקן ת"י  .2

  .))תו בדיקה לא יאושר יהיו בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראליכל חומרי החשמל  .3

 מפורשות אחרת צוין, אלא אם בלבד Aמדגמי אלקטרונים וכל המשנקים יהיו  .4

 .האו צפון אמריק הכל החומרים יהיו מתוצרת ישראל, או מערב אירופ .5

ואשר נמכרים יח' פריטים  5111יוצעו מותגים מוכרים אשר נמכרו בארץ בכמות של לפחות  .6

 בישראל לפחות שנתיים.

  1-ג'בעל יכולת לספק את כל רכיבי החשמל הקיימים מעבר לפריטים המפורטים בנספח  .7

 )מפסקים, מגענים, קונקטורים )ממסרים(, ציוד מיתוג ללוחות חשמל וכו'( .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
11 

 נספח ב'

 

 ה ס כ ם
 1421 ,ביום ____  בחודש _________ ,אביב-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 בריאות מכבי שירותי 
 117222אגודה עותמנית מס'  
 אביב-לתהיכל הסיטי, , 27מרח' המרד  
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :קרא להלןיאשר ת 

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 _______________________ בע"מ___ 

 ____________________ח.פ.  

 מרח' __________________ 

 "הזוכה" :יקרא להלןיאשר  
 ;שנימצד 

 

 

(, "המכרז" :)להלן חומרי חשמלאספקת ל ,12412112 ושמספר רגיל פומביומכבי פרסמה מכרז   הואיל
 ;הימנולהסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד  ספחיו מצורףאשר העתק ממנו על נ

 
ואשר  ,מכרזל 'גכנספח (, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" ן:והזוכה הגיש הצעה למכרז )להל והואיל

 ;מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה
 

 ;וועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז והואיל
 

 ובכל נספחיו; לתנאים המפורטים בהסכם זה בהתאם המוצר1ים למכור הסכים והזוכה  אילוהו
 
 

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך הוצהר,
 

 כללי .2

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

 ם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו1או כדי להשפיע על תוכנם.אין בכותרות סעיפי ההסכ .1.2

דם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש יבהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצ .1.3
 :אחר

 סכם זה, על נספחיו.ה - "ההסכם"

 .מכרזל 2-ונספח ג' 'גנספח ההצעה  - "ההצעה"
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מוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט חומרי החשמל הכל כ – "חומר2חומרים2 מוצר2 מוצרים"
 בהסכם זה על נספחיו.ו

הכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט , חומרי חשמל אספקה של - "השירות2השירותים"
 בהסכם זה על נספחיו.במפרט ו

 

 אנשי קשר .1

 להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם זה.דוד שמש  מכבי ממנה בזה את .2.1

 להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה. __________הזוכה ממנה בזה את  .2.2

יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי  ,מוצרלנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת  .2.3
 י מכבי.יד-לידרש לכך עיוישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם 

 

 התקשרותתקופת ה .3

שתחילתה ביום  ,נתייםש , תהא לתקופה שלמלחומרי חשההתקשרות עם הזוכה לגבי רכישת  .3.1
  .("ההתקשרות"תקופת ו1או  "תקופת ההתקשרות" :)להלןחתימת ההסכם 

כל  שנה תנוב תונוספ תקופות  לושבשלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות  .3.2
"תקופות )להלן: ( בתנאים מיטיבים בתאום עם הזוכה 2; או )בתנאים זהים( 1), אחת
 (.ציה"האופ

 

 לעניין מתן השירותהזוכה והצהרות התחייבויות  .0

מורשה על ידי יצרני המוצרים המופרטים בטופס ההצעה הינו סוכן הזוכה מצהיר ומתחייב, כי  .4.1
הסכם הרשאתו מאת היצרן יהיה בתוקף  וכן כי ו1או על ידי נציגיהם למכור המוצרים בארץ

  בכל תקופת ההתקשרות.

רי החשמל המסופקים על את חומי לשווק בישראל, מטעם היצרן, הזוכה מצהיר, כי הוא רשא .4.2
 לפי המפורט בהסכם זה על נספחיו. ידו.

יפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו, מכל סיבה שהיא, אם הזוכה מתחייב, כי  .4.3
יודיע הזוכה למכבי מיד כשיוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את 

ות עם הזוכה, והזוכה מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר מכבי ההתקשר
 ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.

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

 

  המוצריםאספקת  .5

 (."אתר מכבי" :_______ )להלן_________1ות1 ארצי מחוזל המוצריםהזוכה יספק את  .5.1

  ממוחשבת. סאפ תהזמנלאתר מכבי, כפי שתמסור מכבי לזוכה ב המוצריםהזוכה יספק את  .5.2

 הובלה ואספקה לתוך אתרי מכבי בשעות העבודה המקובלות במכבי כוללת המוצריםאספקת  .5.3
 .ולאחר תאום עם נציג המזמין ממכבי

, פרט לחגים וימי  17:11 – 8:11בין השעות:  ה' , –בימים: א' האספקה תבוצע בכל ימות השנה 
  שבתון כלל ארציים.

 ממועד הזמנת מכבי. עבודה ימי 3 -יסופקו לידי מכבי לא יאוחר מ המוצרים .5.4

על ידי  חתומה. תעודת משלוח על תעודת משלוחבמכבי  וצריםהמהזוכה יחתים את מקבל  .5.5
 צר נתקבל.והמור כי קרי איש –תהווה אישור ל"מסירה"  מנהל האתר או מי מטעמו,
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 :החלפת דגם מוצר המסופק למכבי .5.6
 

 המסופקים למכבי אלא בתיאום 1מוצרים1מותגיםמתחייב כי לא יוחלפו דגמים ספקה  .5.6.1

 . מכבי מראש ובהסכמת               

 במקרה שבו הספק מעונין להחליף את הדגם1מוצר1מותג המסופק למכבי, באחריותו  .5.6.2

 ומחירה לא יהא גבוה יותר מזו של המוצר המוחלףינה נופלת באיכותה להציע חלופה שא             

 מהמחיר הקיים.           

נתן ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל, לרבות שטחי יהשרות י .5.7
 .יו"ש ורמת הגולן 

 מפסולת ואריזות כפי שהיה קודם לאספקה. נקי שטח האספקהלהשאיר את הספק מתחייב  .5.8

 
מוצר חדש תוך שלושה ל מוצר שיתקלקל ו 1או ימצא פגום והמצוי בתקופת האחריות יוחלף בכ .5.9

 לא עלות.ימי עבודה ול

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

 

 ניהול מלאי .1

 . מחסור לשם מניעת 'גספח שבנחודשיים מכל המוצרים  לי של אנימיחזיק מלאי מי הספק .6.1

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

המוצר1ים מספק חלופי כראות  את במקרה של מחסור במוצר1ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש .6.3
 עיניה, והחברה תשפה את מכבי בגין פערי העלויות, אם יהיו. 

אשר  של מוצרים אריזה פגומהמוצר בתשלום כל תוספת די וללא הספק יחליף באופן מיי .6.4
 תוחזר על ידי מכבי.

בתוספת מע"מ , לכל יום איחור ₪  211למכבי שמורה האופציה לדרוש פיצוי מהזוכה בסך  .6.5
באספקה )אספקת ציוד שאינו תואם להזמנה ו1 למפרט, אי השלמת הזמנות פתוחות ייחשבו 

 תואמת והמלאה(.כימי איחור עד למועד האספקה ה

 

 

 התמורה ותנאי תשלום .7

ידה בכמות פי מכפלת התעריף ליח-בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועלמכבי תשלם לזוכה  .7.1
ידי מכבי -בי, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם עלי נציג מכיד-לשניתנה בפועל ושאושרה עהיחידה 

 (."התמורה" כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק )להלן:זוכה ל

וכוללת את כל התשלומים וההוצאות הכרוכים  ,התמורה הינה סופית ומוחלטת מובהר, כי .7.2
 לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה.יהא זכאי לא והזוכה , המוצריםוהשירותים  1אספקתבמתן

אחוז ההנחה המינימלי לו זכאית מכבי , לא התבקשה הצעה פרטנית עבור פריטים להם .7.3
 .________ % ם לשוק המוסדימחיריהמ

   הצמדה .7.4

נספח המחירים יוצמדו באחת מהדרכים המפורטות להלן, כפי שבחר הספק בטופס ההצעה 
 למסמכי המכרז. 2'א

USD  1 מטבע ההצעה יכול להיות אירו 1 לירה סטרלינג 1 - למט"ח %111ההצמדה  .7.4.1
יין יפני 1 פרנק שוויצרי. התמורה בש"ח תיקבע על פי השער היציג של המטבע הנבחר 

 נק ישראל ביום האחרון של חודש הפעילות.שיפורסם על ידי ב

אם הספק יבחר להגיש את הצעתו בש"ח,  - למדד המחירים לצרכן %111הצמדה  .7.4.2
ובחר בהצמדה למדד המחירים לצרכן פעם בשנה. ההצמדה תחושב לפי השינוי שחל 
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במדד המחירים לצרכן אשר פורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בין תחילת 
המדדים אליהם בוצעה ההצמדה יהוו את מדדי הבסיס לחישוב התקופה לסופה. 

ההצמדה הבאה. מדדי הבסיס לחישוב ההצמדה הראשונה יהיו מדד המחירים לצרכן 
 הידוע ביום הגשת ההצעה ואשר עמד על _______ נקודות.

אם הספק יבחר להגיש את הצעתו בש"ח , ובחר בהצמדה  -הצמדה משולבת .7.4.3
 -למט"ח  71%-למדד המחירים לצרכן ו 31%הצמדה תבוצע אחת לחודש  -משולבת

ההצמדה תחושב לפי השינוי המשוקלל שחל במדד המחירים לצרכן ובמטבע 
ההצמדה הנבחר בין תחילת התקופה לסופה. המדד והשער אליו בוצעה ההצמדה 
יהוו את מדדי הבסיס לחישוב ההצמדה הבאה. מדדי הבסיס לחישוב ההצמדה 

מדד מחירי  -  ידועים ביום הגשת ההצעה ואשר עמדו עלהראשונה יהיו המדדים ה
לצרכן בגין חודש _____ שנה _______נקודות. מטבע ההצמדה _______, שער 

_______. 

 תנאי תשלום .7.5

 66יום )תום חודש + ( שישה)שישים ו 66 + התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף .7.5.1
י יד-לחשבונית שתוגש עפי -, עליום( ממועד הוצאת החשבונית או ממועד הפעילות

 ידי נציג מכבי. -ותאושר עלהזוכה 

 . לביצוע תשלום ההזמנה למזמין החשבונית תוגש .7.5.2

ובין אם ות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבונית, בין אם לפני תשלומה מבלי לגרוע מכללי .7.6
לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו1או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו 

 בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו1או שיגיע לזוכה ממכבי.

. לדרישת מכבי B2Bמודע לכך שמכבי בוחנת עבודה עם מערכות מסחר אלקטרוני  זוכה ה .7.7
תוך שלושה חודשים מהודעת מכבי על רצונה בכך, מול  ,B2Bהספק יערך לעבודה במתכונת 

 החברה שתבחר על ידי מכבי כמקובל.

יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית מרכזת במבנה  זוכה לדרישת מכבי, ה .7.8
 שתגדיר מכבי.

 

  אחריות ..

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי לכל נזק ו1או אובדן ו1או פגיעה ו1או  .8.1
יגרמו למכבי ו1או למי מטעמה ו1או יהפסד, לגוף ו1או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, ש

כמפורט ומוגדר  ,חומרי חשמל אספקתעקב ו1או בקשר עם  ,בוטחיה ו1או לצד שלישי כלשהולמ
 בהסכם זה. 

הזוכה מתחייב לפצות ו1או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו1או  .8.2
בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי רכי דין עור טרחת הוצאה, לרבות הוצאות ושכ

פי הסכם זה או -ו1או מי מטעמו ו1או בשמו, עלמאירוע שהינו באחריותו של הזוכה  כתוצאה
 פי כל דין.-על

כדי לצמצם או לגרוע הזוכה ידי -עלכמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר .8.3
חים כדי לשחרר את יהיה בעריכת הביטו, ולא להסכםבהתאם  יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב

-אחראי לו על שהואבגין כל נזק מכבי ו1או מי מטעמה לפצות את לשפות ו1או  ומחובתהזוכה 
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו1או על

מכל סכום שיגיע  להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו,לנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא .8.4
בותם לג תרשאי תהאפי חוק, בכל זמן שהוא, וכן -בצירוף הצמדה וריבית על ,לזוכה הממנ

 בכל דרך אחרת.מהזוכה  

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  .8.5
פי ההסכם. למעלה מן הצורך -חסים לשירותים הניתנים על ידו עלהמתייההוראות והתקנים 

, (שולבנוסח מ)החוק לביטוח לאומי למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב יובהר, כי הזוכה 
אך מבלי לפגוע בכלליות  ,, ובעיקרשהותקנו על פיותקנות וה הצווים ואחר כל 1995-תשנ"הה

 וו1או קבלני המשנה של ו ו1או שליחיו ו1או משמשיוכל עובדישהזוכה, האמור לעיל, באופן 
, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או במתן השירותיםועובדיהם שיועסקו 

 .פי החוק הנ"ל-זכאים לכל הזכויות שעלההתקשרות  יו בכל עת ובמשך כל תקופתיה ,זמני
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לפי הזוכה אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו,וראות ה .8.6
מאחריות כלשהי בגין את הזוכה ואין בהן כדי לשחרר  ,פי כל דין-ו1או עלההסכם 

 ., כהגדרתם להלןבביטוחי הזוכהנו מכוסה נזק1אובדן1הפסד וכד' המכוסה או שאי

 

 ביטוח .2

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו1או על-עלהזוכה גרוע מאחריות ומהתחייבות מבלי ל .9.1
לערוך ולקיים על  הזוכה, לפי המוקדם, מתחייב תחילת מתן השירותיםהסכם זה או ממועד 

חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים 
 :ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלןזה ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח להסכם 

פי ההסכם, -וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על (,"הביטוחים"ו1או  "ביטוחי הספק"
 .ה שלולרבות כל הארכ

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

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר,  הזוכה .9.2
תחודשנה  הזוכהבמלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי לשלם את דמי הביטוח 

מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות 
יישא בכל  הזוכהכל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו1או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי 

 .הזוכהים בביטוחי מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקוב

לפני יום  14 -, לא יאוחר ממכבילהמציא ל הזוכהמתחייב  מכבי,ללא צורך בכל דרישה מצד  .9.3
כאמור לעיל  הזוכהאישור בדבר עריכת ביטוחי  ,פי הסכם זה-מועד תחילת מתן השירותים על

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

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו1או על-על הזוכהשל 

כדי לצמצם או לגרוע בצורה  ההזוכידי -כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על בהקשר זה מובהר, .9.4
 הזוכהכל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

פי -אחראי לו על הזוכהבגין כל נזק שאו מי מטעמה ו1מכבי מחובתו לשפות ו1או לפצות את 
 פי כל דין.-הסכם זה ו1או על

פת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב תסתיים לפני תום תקו הזוכהככל שתקופת ביטוחי  .9.5
לעיל בגין הארכת תוקפו  3.9 אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  מכבילהפקיד בידי  הזוכה

 פי ההסכם.-קופת ההתקשרות עללתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל ת

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

לעיל  3.4 ו1או  3.9 כנדרש בסעיפים  הזוכהידי -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .9.6
 זוכה, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע למכביהפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את  תחשב

 לפי הסכם זה.

-לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"אכבי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למ
1971. 

 הזוכהידי -אישור עריכת הביטוחים שיומצא על , לבדוק אתת, אך לא חייבתהא רשאימכבי ת .9.7
מתחייב לבצע כל שינוי ו1או תיקון ו1או התאמה ו1או הרחבה שיידרשו על  אמור לעיל, והזוכהכ

מצהיר  הזוכה. זה 3 סעיף פי -נשוא האישור להתחייבויותיו עלמנת להתאים את הביטוחים 
נויים כמפורט לעיל אינן מטילות על לעריכת הבדיקה ולדרישת השימכבי כי זכויות  ,ומתחייב

א אישור עריכת הביטוחים, וכל חובה ו1או כל אחריות לגבי הביטוחים נשמכבי ו1או מי מטעמה 
טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

ת שינויים כמפורט לעיל פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכ-פי הסכם זה ו1או על-על הזוכה
 ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

, וכי מכביידי -נם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלעל פיו הי ,יכללו תנאי מפורש הזוכהביטוחי  .9.8
. כמו כן, יתחייב המבטח מכביהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי  ,לא תצומצמנה ולא תבוטלנהשהפוליסות 
 יום מראש.)שלושים(  31לפחות מכבי 
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, לרבות אי מתן הזוכהלפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על  ,יכללו סעיף הזוכהביטוחי  .9.9
של תיה , לא יפגעו בזכויוהודעה ו1או אי הגשת תביעה ו1או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות

 לקבלת שיפוי. מכבי 

, כי לא תהיה לו כל טענה ו1או דרישה ו1או תביעה הזוכהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  .9.11
והוא פוטר את או הנובע מנזק לרכושו, ו1מכבי ו1או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו כנגד 

ת מי שגרם לנזק מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובמכבי ו1או מי מטעמה 
תכלולנה , כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי( ,בכוונת זדון. הספק מתחייב

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

נשוא  עם מתן השירותיםשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו1או בקשר כי בהתק ,מתחייב הזוכה .9.11
הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך  ,חוזה זה

ת זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופ 3 סעיף ולקיים את הביטוחים המפורטים ב
זה. לחלופין, רשאי  3 סעיף פי המוגדר ב-הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר עלהתקשרותם עם 

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

נחותים מהנוסח הידוע כביט , לא יהיו הזוכהמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  .9.12
 הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

 רישיונות והיתרים .24

היתרים ו1או ה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו1אוהזוכה 
ב לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחיי-הרשיונות הדרושים על

 .תקשרותבעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, במשך כל תקופת הה

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

 

 מועסקי הזוכה .22

ייחשבו לכל צורך  מתן השירותהזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך  .11.1
חשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו ייולא  ,כעובדיו או שלוחיו

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

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו1או הסכם  .11.2
 החלים עליו.

יו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו1או הזוכה אחראי כלפי עובד .11.3
יגרם להם בעת מתן השירות או יבקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש ש

 בכל פעילות הקשורה למתן השירות. 

פי ההסכם, וכי כל -כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על ,כן מצהיר הזוכה .11.4
פי ההסכם למכבי ו1או למנהל ו1או לנציגיה ו1או למי שהתמנה על ידם ו1או -יתנת עלזכות שנ

בשמם ו1או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת 
ביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו1או לכל העובדים המועסקים על ידו כל 

א יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר והם ל ,זכויות של עובדי מכבי
ום ההסכם, או סיום כל עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סי

 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-התקשרות על

בהסכם לא יתפרש כמסמיך  כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור ,הזוכה מתחייב .11.5
וכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או את הז

 למטרה כלשהי.

 תחייב לפצות ו1או לשפות את מכבימבלי לגרוע מכל זכות ו1או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מ .11.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו1או -יקבע עלייגרמו לה, אם יבגין כל נזק ו1או הוצאה ש

 עובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.ה

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם.
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  שמירת סודיות .21

לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו1או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר זוכה מתחייב ה .12.1
ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם עם ביצוע ההסכם או השירות או 
 או לאחר סיומה. , לפני תחילתהתקשרותאו מתן השירות, תוך תקופת הה

לחוק  118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .12.2
 .1977-העונשין, התשל"ז

כבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים שימוש בשמה של מ כל פרסום בקשר להסכם זה ו1או .12.3
 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

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

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .23

כבי ערבות כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מ .13.1
כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף צמודה למדד המחירים לצרכן, אוטונומית בנקאית 

עבור מחוז  ₪ 15,111עבור מחוז דרום,  21,111של בסך , ("ערבות הביצוע"להסכם זה )להלן: 
₪  45,111, ביחד(  ם) שלושת עבור מחוזות מרכז, שרון ומטה מכבי 25,111ירושלים והשפלה, 

  ,שקלים חדשים( ףאל השימאה וחמ ) ש"ח 115,111 מחוזות מכבימחוז הצפון. עבור כל עבור 
יום לאחר תום תקופת )מאה ועשרים(  121החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום  שתוקפה

 .התקשרותה

או  כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרותהביצוע מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות  .13.2
ק בגין אי מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נז1 אספקת המוצר1ים  הסתיים מתן השירות

או לדרוש הביצוע תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות  -פי ההסכם -מילוי התחייבויותיו על
והזוכה סיים לפצות את  לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרותה הארכה נוספת של

 .הביצוע תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות ,מכבי כאמור

ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את  פי-ו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו עלבכל מקרה ב .13.3
, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, הביצוע ערבות

 משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.שא ומתן לבוררות, למ

, יהא הזוכה חייב לחדש חלק מהםאו צוע הביהשתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות  .13.4
לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע את ערבות 

או כל הביצוע את ערבות מימשה )שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי  7תוך 
 .מתוכהסכום 

פי -התחייבויותיו של הזוכה עלתקרה ל כדי לשמש כל הגבלה אוהביצוע אין בגובה ערבות  .13.5
 ההסכם.

 פי כל דין.-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על .13.6

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

 

 הפרת הסכם .20

 .פי כל דין או ההסכם-, עלמכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית .14.1

בנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה או מי  .14.2
יסול עסקים באופן אחר, והליכים חמטעמו שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו1או 

 יום.)שלושים(  31אלו לא בוטלו תוך 

 - רשאיתתהא מכבי  ,הסכם הפרה יסודיתהפר הזוכה את ה .14.3

 לבטל את ההסכם לאלתר; או .14.3.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו1או  .14.3.2
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב )שלושה(  3ההתחייבות תוך 
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נגרמו ו1או בזה למלא אחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש
 .הקיום כאמור-תוצאה מההפרה האמורה ו1או איכ מכביייגרמו לש

הזוכה למכבי פיצויים לעיל, ישלם  82.9 בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  .14.4
ש"ח, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו1או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה  51,111מוסכמים בסך 

קיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפיסקה זו כדי ו1או אי ה
 פי כל דין.-ד או תרופה אחרים ו1או נוספים עללגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סע

פר הזוכה את ההסכם הפרה הו1או  ,לעיל 82.9.4 לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  .14.5
ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו1או לקיים את ההוראה ו1או את  ,שאינה יסודית

ות ו1או ההתחייבות, כפי ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו1או לא מילא אחרי ההורא
ל לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבט ,ידי מכבי-שנדרש על

ידי מתן הודעה על כך בכתב, והזוכה יהא -קיומו, וזאת על-את ההסכם מחמת הפרתו או אי
וזאת בגין הנזקים  ש"ח(, )חמישים אלף₪  51,111 חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך

שנגרמו ו1או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו1או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי 
ד ין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעא להוכיח נזקים אלה.

 פי כל דין.-או תרופה אחרים ו1או נוספים על

 הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר .14.6
הזוכה עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו1או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי 

 יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד -ביטול ההסכם על .14.7
 שתקבע מכבי בהודעה.

 

 הסבת ההסכםאיסור  .25

פי ההסכם או -כויותיו עלזהזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את  .15.1
 , אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.ממנואת החובות הנובעות 

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  .15.2
 וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .15.3

פי הסכם זה ו1או חלקן, לכל -תיה עלמכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו1או להעביר את זכויו .15.4
עניין" בו -מכבי הינה "בעלשגוף משפטי המהווה חברה בת ו1או חברת סמך של מכבי ו1או 

 . 1968 –עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -כהגדרתו של "בעל

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. .15.5

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

 

 זכות קיזוז .21

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

 

 עדר בלעדיותה .27

את  1למכורידי מכבי לספק-תנה לו עליהזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שנ
מלבדו יתכן וישנם זוכים נוספים שזכו במתן שרות דומה אינה הרשאה בלעדית, וכי  1המוצר1יםהשירות

  במחוז 1 מחוזות אחר1ים במכבי.

 

 ויתור בכתב ..2

 לפיו, אלא בכתב. הצדדיםמזכויות  אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות .18.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  .18.2
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
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לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על .18.3
 ים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסו

 

 סמכות שיפוט .22

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו1או  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 . יפו -אביב-בתללמכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 

 

 ומתן הודעות כתובות הצדדים .14

 כפי שמופיעות במבוא להסכם. כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה

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

 
 
 
 
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 
 
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 
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 _____________ תאריך:

 

 לכבוד

 שלוביםו1או חברות בנות ו1או חברות קשורות ו1ו תאגידים  מכבי שירותי בריאות

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

  אישור עריכת ביטוחים הנדון:

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

וכן כל השירותים הנלווים כמפורט וכמוגדר בהסכם בקשר עם מתן שירותי _______________________ 

 " השירותים)להלן בהתאמה: " ספקשנערך ביניכם לבין ה

 "(.תקופת הביטוח)להלן: "ת ביום _______ "( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימההסכם" -ו

כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין  ספקביטוח חבות ה -יםביטוח חבות מעביד .1
, בגין מוות ו1או נזק גוף ו1או נזק 1981 -)נוסח חדש( ו1או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

₪  6,111,111  נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של
ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי ו1או מי מטעמה במקרה הלתקופת  21,111,111 לאירוע ובסה"כ

 .ספקמי מעובדי ה קבע כי נושאים בחובות מעביד כלפיוי

ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו1או אובדן ו1או נזק שייגרמו  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
שו של כל אדם ו1או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו1או עובדיה ו1או מי שפועל מטעמה, בקשר עם לגופו ו1או לרכו

לאירוע  ₪    4,111,111 ו1או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו1או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של
1או מחדלי ביטוח. שם המבוטח בפוליסה יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי והובסה"כ לתקופת 

הספק ו1או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל 
רכוש מכבי ו1או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש אחד מיחידי המבוטח. 

 .באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק

 

 

 כללי 

 הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  לבדו אחראי לתשלום ספקה .3

ו1או מי  מכביבביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .4
 .הו1או מי מטעמ מכביוכי אנו מוותרים על כל דרישה ו1או טענה בדבר שיתוף ביטוחי  המטעמ

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח ישונו לרעה הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו1או אנו מאשרים כי  .5
 יום מראש. 31הודעה על כך בדואר רשום  מכבימבלי שניתנה ל

במהדורתו  "ביט"לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כספק מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות ה .6
 כל נוסח אחר שיחליף אותם. או הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו

 

 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.
         

 בכבוד רב        

 ___________חברה לביטוח בע"מ

 על ידי ____________________

 )שם החותם ותפקידו(       

 

 

 

 



 

 
21 

 דערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלב

 

 נומיתונוסח כללי של ערבות בנקאית אוט

 

 לכבוד

 227199מאנית מס' ומכבי שירותי בריאות אגודה עות

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

  1 ושרון בור מחוזות מרכזע  1 עבור מחוז צפון_________ ₪ הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

כשהוא צמוד  ,("סכום הערבות" :)להלן1 עבור כל המחוזות   עבור מחוז הדרום 1 ירושלים והשפלהעבור מחוז 

)מכח  ( בקשר עם הסכם"החייב" :)להלן למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________

 .חומרי חשמלאספקת ל 12412112מס' פומבי מכרז 

 

 :המונח "מדד" משמעו –לצרכי ערבות זו 

מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, 

כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה 

 בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

כי המדד החדש  ,("המדד החדש" :פני התשלום על פי ערבות זו )להלןשיתפרסם לאחרונה ל אם יתברר מהמדד

(  "המדד היסודי" :נקודות )להלן ____ :היינו, עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______

 :י )להלןאזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסוד

 (."סכום הערבות המוגדל"

 , לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.שווה למדד היסודי או נמוך הימנו למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש

 

ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום בגבול  7אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה תוך 

ליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל ע

 שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.

 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל . 

 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 

 ה ניתנת להעברה.ערבות זו אינ

  

 בכבוד רב,

 

 __________שם הבנק:

 __________שם הסניף:



 ג'נספח 

 

 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 
 210 14212מס'  פומבי טופס הצעה למכרז  הנדון:

 
 ________________________________התאגיד המציע: 

 
 חשמלחומרי המוצע:  הציוד שם 

 
 

 _________________________________________הערות: ________________________________
 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .2

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

 
 ,קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות 

 מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו. ובהתאם לכך אנו
 

 כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז. ,אנו מצהירים 1.1
 

שבהצעתנו  מתן השירותחתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את  1.2
כים במכרז, לרבות חתימה על הסכם בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזו

 המצורף כלשונו.ההתקשרות 

 
 כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא. ,ידוע לנו 1.3

 
הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת  1.4

 תקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.ההצעה ולאחריה, לרבות במהלך תקופת הה

 
אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא  1.5

ימים מהמועד האחרון )תשעים(  91לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 
במשך כל תקופת ההתקשרות לפי  –שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

  ההסכם.

 
כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים אחרים  ,הננו מבינים ומוסכם עלינו 1.6

 במכרז.

 
  , לא כולל מע"מ.(€) $( 1 אירו)1 דולר ארה"ב  ש"ח -המחירים בהצעה נקובים ב 1.7

 

היציג נכון  (€)2 שער האירו  ($)ר ארה"ב ידוע לנו, כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער הדול
 ליום האחרון להגשת ההצעות למכרז.
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 :להלן הצעתנו .1

 טופס ההצעה מצורף כקובץ אקסל
 אופן ההגשה:

 קובץ האקסל. 2ג' -ג' ו יש למלא פרטי הצעת המחיר בנספח 

 חותמת + בחתימה המציע ידי על חתומים - ההצעה טפסי כל של הדפסה. 

 מחיר עד שתי ספרות אחרי הנקודה.ניתן להגיש הצעה ל 

 
 האמור יגבר ,המגנטית במדיה האמור לבין ההצעה טפסי בהדפסי האמור בין סתירה של מקרה בכל

 .המציע ידי על שיוגשו המודפסים ההצעה בטפסי

 
 הצמדות:

  להלן המפורטות הדרכים באחת  ,למכרז'" ב נספח"  ,בהסכם הקבוע במנגנון יעשו המחירים הצמדות
 :)באפשרות המבוקשת V לסמן יש(

 .מט"ח 100% הצמדה  .א
 למדד המחירים לצרכן 111%הצמדה  .ב
 הצמדה למט"ח 71%למדד המחירים לצרכן,  31%הצמדה  .ג

 
 

 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

  :שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך X-יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים. נא וודא וסמן ב

 .תעודת התאגדות – תאגיד אם המציע הינו ]   [

 על היקף פעילות כספית.אה חשבון אישור רו ]   [ 

, או אישור מאת נציגו המורשה של המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץנים, יצר יאישור ]   [
  .היצרן לפיו המציע מורשה למכור את המוצרים בישראל

ותשלום  חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונותאישור בדבר ניהול ספרים לפי  ]   [ 
 .1976-תשל"והחובות מס(, 

 .נספח ה' למכרז – ערבות בנקאית ]   [

 נספח ו' למסמכי המכרז. -רך דין תצהיר עשוי בפני עו ]   [

 . ופירוט חומרי החשמל המוצעים תמונותצבעוני באיכות נאותה, המכיל  קטלוג ]   [

 . ירונים של מוצרי היצרנים אותם הוא משווקמח     ]   [

 (ISO9000תקן איכות באם קיים  )      ]   [

 תאגיד.אישור עורך דין 1 רואה חשבון בדבר מורשי חתימה ב -אם המציע הינו תאגיד  ]   [

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי. ]   [

 ום.כשהוא מלא וחת -נספח ד'  -טופס פרטי המציע  ]   [

 
 ____________________ חתימה:  ____________________ השם המלא:

 
 

 ____________________חותמת:  ________________________ תפקיד:
 
 

 __________________ טלפון: ________________________ כתובת:
 
 

__________________________ :דואר אלקטרוני _____________________ תאגיד: 'מס



 ד'נספח 

 

 טופס פרטי המציע
 

  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 
 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 
 
  פרטי המציע .2
 

 שם
 
 

 מס' עוסק מורשה

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל 1 ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 מייצג את יצרן הציוד משנת:

 טלפונים:
 
 

 אלקטרוני:דואר 

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  
2.  

 

 
 
 תיאור כללי של המציע  .1
 

 

 

 

 

 
 
 כוח אדם .3
 

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
 
 

 ב. מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע: 
 

 .    מספר כלי רכב לאנשי השירות המועסקים על ידי המציעג
 

 :המועסקים ע"י המציעשירות הטכני, . שמות אנשי הד
 
 

______________________________               ______________________________ 
 

______________________________                 _____________________________ 
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 ניסיון קודם ולקוחות  .0
 

 מספר שנות ניסיון של המציע במכירה ובמתן שירותי אחזקה:
 
 

 המוצעים במכרז, שנמכרו ע"י המציע בשנתיים האחרונות: סך עלות היקף כמות החומרים
 
 

 שמות הרוכשים המפורטים להלן:
 
1____ .                 _______________________2____________________________ . 
 
3                 ___________________________ .4____________________________ . 
 
5                   __________________________ .6____________________________ . 
 
 
 
 
להם אנו מספקים בשנים  2 להם סיפקנולקוחות(  3)לפחות  נו הגדולים ביותרלהלן פירוט לקוחותי .5

  באופן סדיר 1422-1424האחרונות 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 :תיאור השירות שניתן
 

 תקופת מתן השירות:
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 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 

 

 ____________________  חותמת: ________________________ חתימת המציע:        

 
 ______________________תאריך: 

 
 



 ה'נספח 

 

 כתב ערבות הגשה
 

 לכבוד 
 מכבי שירותי בריאות

 27רחוב המרד 
 תל אביב

 
               כתב ערבות מספר __________  הנדון: 

 
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד  ("המבקש"לבקשת _________________________ )להלן: 

חומרי  לאספקת, 12412112 מס' רגיל  פומביבקש, בקשר עם מכרז אשר תדרשו מאת המ₪,  25,111של  לסך

 .חשמל

 

ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים  (עשרה) 11אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

 לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש.

 

 ועד בכלל. 3.12.2112 תוקפה עד תאריךערבות זו תישאר ב

 
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
 
 

 _______________ _____________________ ______________________ 
 כתובת הבנק  שם הבנק מספר הסניף 

 
 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 
 
 

 _____________  ___________________  __________________________ 
  חתימה וחותמת שם מלא תאריך 

 
 



 ו'נספח 

 

 ר  י  ה  צ  ת
 
 
 

ת א מרולאחר שהוזהרתי כי עלי ל ,_________________מס' ת.ז.  ,_____________________ ,הח"מ אני
 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: האמת

 
 

( למכרז "המציע"________________ )להלן: _____כחלק בלתי נפרד מהצעת ___ן תצהירי זה נית .1
 .חומרי חשמל לאספקת 1124 2112 רגיל פומבי

 

 .וומוסמך ליתן תצהיר זה בשמ ,מציעמשמש בתפקיד _________________ בהנני  .2
 

 יבוצע המוצריםלמעט שינוע 1 , את המוצרים המפורטים בטופס ההצעה ומסוגל לספק למכבי בעצמ מציעה .3
 )מחק את המיותר( באמצעות קבלן משנה.

 

 .שונים חומרי חשמל 51באספקת ציוד הכולל לפחות  פחותל נתייםבישראל של שבעל נסיון מוכח  מציעה .4
 

לכלל  1 הצעההוגשה הבגין כל מחוז אליו  אתרים 31ללפחות  2111בעל ניסיון באספקת ציוד בשנת  מציעה .5

 ם )מחק את המיותר(.  אתרי 151 -מחוזות מכבי ל 

 

)  1-ג'בעל יכולת לספק את כל רכיבי החשמל הקיימים מעבר לפריטים המפורטים בנספח המציע   .6
 מפסקים, מגענים, קונקטורים )ממסרים(, ציוד מיתוג ללוחות חשמל וכו'( .

 
  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .7

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 

 אישור

 

__________ במשרדי ברחוב  ,עו"ד,________________הופיע בפני _ __________כי ביום  ,הנני מאשר בזה

 ,מספר ______________זהות  ידי תעודת עצמו על ההישז ,_______________ _________________, מר

אישר את  - ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן

 .בפני נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה

 

 

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                                      
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 'ז נספח
 

 


