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 מנהלה

 כללי .1

 לאתרי מכביספקים המסוגלים לספק  2עד להתקשר עם  תמעוניינ"( מכבימכבי שירותי בריאות )להלן " .1.1
 :בפריסה ארצית

 ספק אחד לאספקת ציוד משקי . .1.1.1

 ספק אחד לאספקת ציוד משרדי .  .1.1.2

 המכרז."( הכל כמפורט במסמכי הציוד)להלן ביחד "

. יבחר בנפרד זוכה ו/או ציוד משקי ע"פ שיקול דעתו הספק רשאי להגיש הצעה עבור אספקת ציוד משרדי 
 משקי ) יתכן זוכה אחד לשני סוגי הציוד ( . וזוכה אחד לגבי ציודלגבי ציוד משרדי אחד 

והכמויות המוערכות , יעדים ד המשרדי והמשקיהצעות מתאימות בהתאם למפרטי הציומכבי מבקשת לקבל  .1.2

  . 1'ג -כמפורט בנספח א' ובנספחים ג' ו

ציוד משרדי  –( "מכבידנט"בע"מ )להלן  מכבידנטהגופים הבאים: בנוסף למכבי, משתתפים במכרז גם  .1.3

בית " ;  בית בלב בע"מ  )להלן ציוד משקי בלבד -"( אסותאמרכזים רפואיים בע"מ )להלן " אסותא; ומשקי

המעוניינים להתקשר  ",הגופים המשתתפיםלהלן "שלושת הגופים ביחד יקראו  . בלבדציוד משרדי  -"( בלב

כל אחד מול  בנוסף ובנפרדמובהר כי הזוכה יחתום על הסכם ההתקשרות )נספח ב'( . /יםעם אותו ספק

 מהגופים המשתתפים, בשינויים המתחייבים.

 י'.-כמפורט בנספחים ט' ו מתקנים,  271 -כונקודות האספקה ב פריסת השירותים .1.4

שמורה ( בנפרד לפי שיקול דעתוולגופים המשתתפים )כל אחד . למכבי שנתייםההתקשרות היא לתקופה של  .1.5

( זהים ; או 1שנתיים בכל פעם, בתנאים: )תקופות נוספות בנות  2 -בלהאריך את תקופת ההסכם   האופציה

  .( מיטיבים בתיאום עם הזוכה2)

מכבי  רשאית  או כל הצעה שהיא. , חלק מההצעהלקבל את ההצעה הזולה ביותר אינה מתחייבתמכבי  .1.6

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

החלטות מכבי במסגרת מכרז זה, לרבות בחירת הזוכה, נעשות גם בשם ומטעם הגופים המשתתפים 

 ותחייבנה אותם.

 .לא יתקיים משא ומתן .1.7

 יום מחתימת הסכם ההתקשרות )נספח ב'( ע"י הצדדים. 31אספקת הציוד, תוך  מועד תחילת .1.8

מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם להלן, אם  .1.9

 ירצו בכך בכל שלב משך ההסכם.

 הגדרות ./

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

 תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 116/2115רגיל מספר  פומבימכרז  – "המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

 כלל האתרים לאספקת הציוד, עבור מכבי ועבור הגופים המשתתפים. – "אתרי מכבי"
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בהעסקה ישירה ר להעסיק קבלן משנה הספק הזוכה במכרז. לספק יתאפשנותן שירות בשם  -"קבלן משנה" 

 בלבד ולמטרת הפצת/שינוע הציוד בלבד.

קבוצת "מ, מכבי יזמות וניהול בע"מ, קרן מכבי )ע"ר(, נ.ב.ט. ניסוי ביצוע וטכנולוגיה בע – "הגופים הנוספים"

דעתם של הגופים.  פי שיקול-הכל על .בציוד משקי –בציוד משרדי; בית בלב  – אסותאמכבי אחזקות בע"מ, 

 למסמכי המכרז. נספח ב' - ההתקשרותהגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם 

 

 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.1
-בתל 27בי שירותי בריאות", ברח' המרד במשרדי "מכ מסמכיוהמעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את 

כל . 11:11-14:11ה', בין השעות -גב' ענת מנדל, או כל מי שימונה מטעמה,  בימים א', אצל 14אביב, קומה 
במזומן או ש"ח )שלא יוחזר(,   1,511  של בתמורה לתשלום סך 1.3.11ועד ליום  11./.11מיום  , החלזאת

  באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.

 בירורים ופניות .3.2

יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו אל נציגת מכבי: גב' ענת מנדל, רכזת ניתן  .3.2.1
 ועדת המכרזים, כאמור לעיל.

בנוסח ובמבנה  Word, וזאת אך ורק בקובץ 12:11בשעה  3.11.//הגשת שאלות תתאפשר עד ליום  .3.2.2

. על המציע מוטלת mandel_an@mac.org.il, באמצעות דואר אלקטרוני: כנספח ח'המצ"ב 
 .13-5143643האחריות לוודא את דבר הגעת פנייתו בטלפון מס': 

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

שובות ממכבי, על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תישלחנה הת .3.2.4
 וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.

 ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.5
 .11...1עד ליום 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3
את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם אך  .3.3.1

, תל 27רכזת ועדת המכרזים, ברח' המרד  -, לידי גב' ענת מנדל 116/2115פומבי רגיל ורק "מכרז 
 " )או למי שימונה כממלא מקומה(.14אביב, קומה 

יום . המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 11:11-14:11ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א'  .3.3.2
 אמור, לא תתקבלנה!. הצעות שלא תוגשנה עד למועד ה66:/1בשעה  11...11א' 

 מדיה גבי ועל ,המכרז מסמכי של 'ג נספח – ההצעה טופס גבי על להגיש יש המחיר הצעות את .3.3.3

 של במקרה. עמוד בכל וחותמת חתימהב הספק ידי על תודפס ותחתם אשר 1ג'   נספח - מגנטית

המחשב  בפלט האמור יקבע - המגנטית מהמדיה  המחשב פלט לבין המגנטית המדיה בין סתירה
 והחתום. המודפס

הוא חלק מהם, וביחד עם כל ההצעה תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה  .3.3.4
בטופס ההצעה, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת  3המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט בסעיף 

 בעותק אחד.

ת כפי שנרכשו למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בכריכתם המקורי .3.3.5
ממכבי, היא תכלול את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל 

 הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה ע"י  .3.3.6
 עליה תאריך ושעת קבלה.רכזת ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו 

ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה נוספת,  .3.3.7
 תשלח לכל רוכשי המכרז לפי העניין. – דעה על דחיית המועד כאמור תפורסםובלבד שההו

mailto:mahat_s@mac.org.il
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שיש  על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר .3.3.8
לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם, 
אם וככל שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר 

 כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.
 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  ..
 ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן: רשאי להגיש הצעות .4.1

 תאגיד מורשה כחוק בישראל. .4.1.1

 .1976-בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .4.1.2

( לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי 2113-2114הכנסותיו של המציע בשנתיים האחרונות ) .4.1.3
שנה למציע כל ל ₪מיליון  6לפחות שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 

אשר מציע למען הסר ספק,   משרדי.שנה למציע ציוד כל ל ₪מיליון  5 לפחות או ; משקיציוד 
 שנה.כל ל ₪מיליון  11לפחות הכנסותיו הן , משקיגם לציוד המשרדי ויגיש הצעה ל

מסוגל לספק למכבי את הציוד המשרדי ו/או המשקי בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר  .4.1.4
 )למעט הפצת/ שינוע הציוד לכל האתרים(. 

(, באספקת ציוד משקי ו/או 2113-2114הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות ) .4.1.5
 משרדי וכל השירותים הכרוכים בכך.

משנה( לארגון אחד לפחות בפריסה ארצית השל קבלן הינו בעל יכולת הפצה מוכחת )שלו או  .4.1.6
 .2113-2114 מהשנים לשנה, בכל אחת  ₪ליון מי 4ות בהיקף כספי של  לפח

, בהתאם לאמור בסעיף ₪ 111,111סך של ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על  .4.1.7

 להלן. 6

 עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש. .4.1.8

 ולכל הגופים המשתתפים. )משקי ו/או משרדי לפי העניין( יגיש הצעה לכל הפריטים .4.1.9

 התשלום בפועל. ן, ובכפוף לפירעועל כךידה רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המע .4.1.11

 

 –עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים  .4.2
 .הצעתו תפסל

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

עלי תוקף ותחולה שייקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל נייר אחר כאמור, יהיו ב
 נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .1

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לאחר תום  91כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,יאשרהמציע  .5.1
להאריך את תוקף הצעותיהם  מכבי לבקש מהמציעים תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית

רשאי להאריך את תוקף הצעתו  ובמקרה זה יהיה כל מציע כל אחת, )ששים( יום 61ת של עד ונוספות לתקופ
 .שלח על ידי מכבי בכתביבהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור ת

למכבי על ידי המציע בכתב, לידי שלח יהודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, ת .5.2
מהרגע שבו נתבקש  ימי עבודה 2זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, ענת מנדלהגב' 

 המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.

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

לעיל, לא תהא לו  5.3לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .5.4
 כל טענה או תביעה כלפי מכבי.
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 ערבות הגשה .0
-שקלים חדשים(, על)מאה אלף  ₪ 111,111להצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל של  .6.1

(, "הערבות"למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן מהותי )להלן:  ה'כנספח פי הנוסח המצורף 
כי הוצאה לבקשת המציע והיא  ,ימים ממועד הדרישה. הערבות תציין במפורש)עשרה(  11אשר תשולם בתוך 

 . מכבי שירותי בריאותתהא על שם 

)ששים( יום  61ות נוספות בנות צדדי את הערבות לתקופ-בנוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד .6.2

 זו. נוספתלעיל, ותהיה בתוקף לתקופה  5סעיף פי -כל אחת, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על

ה כול, מציע של הערבות חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים לעיל, ועדתמבלי לפגוע בכלליות האמור  .6.3
כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי לסעדים אחרים, לרבות  ה,חלק או

 טענותיו, אם את להשמיע הזדמנות למציע שנתנה ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי
 :מאלה אחד וב התקיים

 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

 במכרז; ההצעות להגשת האחרון חלוף המועד לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא .6.3.3

 ליצירת מוקדם תנאי שהן במכרז הקבועותההוראות  לפי פעל לא במכרז, הוא כזוכה שנבחר לאחר .6.3.4

 הזוכה. ההתקשרות של מכבי עם

 .תיפסל על הסף –הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור  .6.4

 

  אישור עריכת ביטוחים .7

"אישור עריכת אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות )להלן:  .7.1
של אישור עריכת הביטוחים,  חתומה על ידי חברת  טיוטה(. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, הביטוחים"

 הביטוח.

החתומה שתוגש שינויים בסכומי הפוליסות או שינויים מהותיים נוספים.  בטיוטהיובהר, כי לא יתקבלו  .7.2
 במקרה של שינויים מסוג זה, לרבות אי קיומה של איזו מהפוליסות הנדרשות, תיפסל הצעת המציע.

למרות האמור לעיל, במקרים כאמור, תהא ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע לתקן את אישור עריכת 
 הביטוחים עד שלב ההכרזה על הזוכה במכרז.

גבי הטיוטה הנ"ל יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של מכבי, -שינויי נוסח שאינם מהותיים שייעשו על
 ועד ההכרזה כאמור.שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד למ

 לעיל. 3.2שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף  .7.3

הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות את אישור עריכת  .7.4
 הביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.

 

 קשרותבחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההת .8

הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית לקבל מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  .8.1
 פי שיקול דעתה הבלעדי.-ה, הכל עלחלק מההצעה בלבד או את כול

 –להלן: מחיר אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים  .8.2
בחר ההצעה המעניקה יוהכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שת ,21%; ואיכות 81%

  למכבי את מירב היתרונות.

 :  ציון האיכות .8.3

 .נספח ז' –בהתאם למסמך אמות מידה 
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 :ציון המחיר .8.4

באומדן הכמויות  המשקיפריטי הציוד ום מכפלת מחירי סכפי על ציון המחיר ייקבע מ %96 :בציוד המשקי
מציון המחיר יקבע על  2%;  בור מכבי והגופים המשתתפים יחדיובטופס ההצעה כמפורט בנספח ג' עש השנתי
 1נספח ג' שאינם בטופס ההצעהאחוז הנחה מינימאלי ממחירון הספק לשוק המוסדי עבור פריטים סמך 

 תרכושבי מציון המחיר יקבע עפ"י עמלת הפצה מקסימלית עבור מוצרים בהם מכ 2% ; לציוד המשקי
  מהספק שירותי הפצה בלבד.

 :בציוד המשרדי

בטופס ש השנתיבאומדן הכמויות פריטי הציוד המשרדי ום מכפלת מחירי סכפי על ציון המחיר ייקבע מ 96%
אחוז יקבע על סמך מציון המחיר  2%;  בור מכבי והגופים המשתתפים יחדיובנספח ג' עההצעה כמפורט 

 ; לציוד משרדי 1נספח ג' שאינם בטופס ההצעההנחה מינימאלי ממחירון הספק לשוק המוסדי עבור פריטים 
מהספק שירותי הפצה  תרכושמוצרים בהם מכבי עבור  מקסימלית עמלת הפצה מציון המחיר יקבע עפ"י 2%

  בלבד.

 7, וזאת בתוך והתרשמותיקה לצורך בד דוגמאותת מכבי וללא תשלום, שעל פי דרי ,במכרז יספקהמציע  .8.5
 .נספח א'  - במפרט כאמורל והכימים מדרישת מכבי, ככל שידרש. 

ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של המציע, מומחיותו,  .8.6
בארץ, על סמך  סיוןיבדרישות המכרז, רמת השירות, מוניטין של היצרן ונ משאביו, ניסיונו וכישוריו לעמוד

וכן על  ,הנתונים שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמות עם המציע
פי כל ממצא אחר שייאסף ע"י -לסמך בדיקת המלצות לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן ע

 .להלן 8.11עיף  כאמור בסועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, 

הצעה של מציע שלא יעמוד בציון איכות מזערי ברכיבים הכלולים בסעיפי האיכות  תדחהועדת המכרזים  .8.7
דלעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו 

 עדי. יקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבליעל ידי ועדת המכרזים באופן ש

, בציוני לעיל 4ו בתנאים המוקדמים שבסעיף יודגש כי הציון המשוקלל יינתן אך ורק לגבי הצעות  שעמד .8.8
 ובדרישות ההכרחיות במפרט.האיכות המזעריים 

סיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא רשאית יהמועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "נבאם  .8.9
שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד שלמכבי לא היה להעניק את הזכייה למציע 

 .סיון גרוע" עם מציע זה י"נ

 סיון גרוע" פירושן: ילצורכי סעיף זה, המילים "נ

 ;השירותים  המוצרים ו/או אי שביעות רצון מאיכות .א

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

מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול דעתה ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש  .8.11
 ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.

ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות שימונה יהא רשאי,  .8.11
לשירות ולמוצר המוצע על ע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או אך לא חייב, לבחון את המצי

מגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה, אם תהא סבורה ש
 המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

כלפי  מעלה או מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות,  .8.12
 יה אינה סבירה, לדעת מכבי.יכלפי מטה, אם הסט

ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  שהסכם  .8.13
י יד-למכל סיבה  שהיא, או יבוטל ע ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל,

 חודשים מיום תחילתו.)שלושה(  3מכבי בתוך 

  



 

 

 

    

7 

 

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .1

)שבעה( ימי עבודה  7למסמכי המכרז, בתוך  כנספח ב'הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף  .9.1
 מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

 כל אחד מהגופים המשתתפים, בנפרד.מכבי וחתם בין הזוכה לבין יהסכם י .9.2

לפחות יום לפני מועד החתימה ולכל אחד מהגופים המשתתפים לפי העניין,  להמציא למכביהזוכה מתחייב  .9.3
 על ההסכם, אישור עריכת ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח.

כמופיע בנספח ב' ההתקשרות ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים2הסתייגויות בנוסח הסכם  .9.4
 .למכרז

 זוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.מסמכי המכרז והצעת ה .9.5

ולכל אחד מהגופים המשתתפים )לפי  במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, ימסור המציע הזוכה למכבי .9.6
 פי הנוסח המצ"ב.-ערבות בנקאית אוטונומית לביצוע התחייבויותיו על העניין(,

 

 ביטול המכרז .16

או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, כל  לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות .11.1
,  והכל כמפורט או ציוד משרדיו/ הסכם לאספקת ציוד משקיהזוכה  ידי מכבי והמציע-ד לא ייחתם עלעו

 (.נספח ב'בהסכם ההתקשרות )

לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .11.2
 .כאמור לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז -אך לא חייבת  -מכבי רשאית  תהיה

המציעים אשר הגישו הצעות רוכשי המכרז/שלח בדואר אלקטרוני לכל יהודעה על ביטול המכרז ת .11.3
 במכרז.

החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל  .11.4
 ה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.תביעה ו/או דריש

 

 עיון במסמכי המכרז .11

, לאחר פרסום תוצאות המכרז, 1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם להוראות תקנה  .11.1
עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה לאחר תיאום מראש עם רכזת 

 לשעה או חלק ממנה  למכבי לכיסוי העלות הכרוכה ₪ 166ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום סך של 
 במתן זכות העיון כאמור.

עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת הליך  .11.2
המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב 

 ממכבי. 

 

 בעלות על מסמכי המכרז ./1
ל מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות נם קניינה הרוחני שימסמכי המכרז ה

במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז 
 להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 סמכות שיפוט .13
ם הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא אך בכל הקשור לנושאים ולענייני הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

  . יפו -בתל אביב ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 
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 נספח א'

 מפרט
 כל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות אלא אם צוין אחרת

 

 ציוד משרדי – 1פרק 
 

 .1ג' נספח  –מופיעות על גבי טופס ההצעה הציוד המשרדי  מפרט דרישות .1
לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לעניין המענה הטכני לבין הצהרות היצרן. היה ותתגלה באחריות המציע  .2

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

 :1'בנספח ג 298,299 מספר סידורי רמיטגלילי נייר  מפרטדרישות  .3
 הכולל את מפרט הנייר כנדרש.היצרן  מטעםאישור  להציג המציעעל   3.1

 הבדיקה, על פי דרישת מכבי. לצורך סוג מכל גלילים 5 לספקיהיה  המציע לע  3.2

דוגמאות של פריטי הציוד  , )ככל שיידרש( ימים מדרישת מכבי 7, בתוך יספק הציוד המשרדי במכרזהמציע  .4
המשרדי לפי הרשימה שלהלן אשר יוצגו לבדיקה )מכל מוצר חבילה/יחידה אחת כמוגדר בטופס ההצעה( : כל 

מאיכות  25% -נקודות, סה"כ הנקודות יהוו אחוז יחסי מה 5פריט יקבל בהתאם לאיכותו מקסימום 
 המוצרים בטופס אמות המידה. 

 
תת  מס"ד

 פרק
 תיאור מוצר

 עט ג'ל כדורי לחצן+ תפס כחול 1.1 1

 עט כדורי חד פעמי גוף שקוף ראש מתכת צבעים שונים 1.1 5

 12עפרון עם מחק חב'  1.1 25

 מחדד מתכת איכותי 1.1 33

 מחק שרטוט גדול 1.1 34

 8.5מספריים פופ ' 1.1 36

 5.5מספריים פופ מעוגלים ' 1.1 37

 גר' 111שקית  14גומיות מס'  1.1 43

 גר' 31דבק שקוף נוזלי עם ספוג  1.1 65

 '*1/2מטר 31סלוטייפ  1.1 66

 ס'מ צבעוני 9*9נייר ממו  1.1 55

 יח'111 21*33חוצצים מנילה פוליו צבעוני  1.2 303

 1/12חוצצים מנילה פוליו סט מדורג  1.2 106

 מטר 81X81גליל נייר  טרמי  1.2 192

 מסגרת מתכת 61X41לוח מודעות שעם  1.3 201

 8קלסר משרדי אוקטב גב  1.5 227

 שחור-צהוב-סגול-לבן-כחול-ירוק-טורקיז-בורדו-אדום 8קלסר פלסטי פוליו גב  1.5 229

 POתיק טבעות פוליו  1.5 233

 111שקית עטיפה ניילון פוליו חב'  1.5 240

 מקרון 1.3 111חורים חב'  11שקית פוליו פס לבן  1.5 242

 שקוף בצבעים שונים A4תיק מעטפה עם לחצן  1.5 245

 זוג גלילי נייר טרמי לעמדת 'מכבילי' חדש 2.1 300

 מ"מ טרמי עבור עמדות תור לי 81*81גליל נייר  2.1 303
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 ציוד משקי – /פרק 
 
 .ג'  נספח  –מופיעות על גבי טופס ההצעה הציוד המשקי  מפרט דרישות .1

 רכש אופציונאלי של מכבי –פעמייםחד  וציפיות מפרט סדינים .2

 .בד לא ארוגאל בד או  חומר:   .2.1

 .למ"ר  גרם 41 הנדרש לפחות המרחבי  המשקל .2.2

 צבע אחיד בגוון כחול או לבן. למוקדי ילדים ניתן להציע  צבע אחר או מצויר. .2.3

 .סדין מיטה  עם גומי בקצוות  .2.4

 צלעות : 8בעלת –מיטת מבוגר מתקפלת מידות  .2.5

 .ס"מ 41 -בתחילת המזרון רוחב  .2.5.1

 .ס"מ 72 -זרוןבהמשך המרוחב  .2.5.2

 .ס"מ 191אורך המזרון  .2.5.3

 .ס"מ 8 -גובה מזרון .2.5.4

 המזרון בצורת מלבן: -מיטת תינוקמידות  .2.6

 .ס"מ 66 -רוחב .2.6.1

 .ס"מ 9 –גובה  .2.6.2

 .ס"מ 131 –אורך  .2.6.3

 ציפית לכרית אל בד .2.7

 .ס"מ 51*71 סטנדרטית  גודל כרית .2.7.1

 .ניתן להציע ציפית חד פעמית אטומה לנוזלים .2.7.2

באחריות המציע לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לעניין המענה הטכני לבין הצהרות היצרן. היה ותתגלה  .3

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

ימים מדרישת מכבי, דוגמאות  של כל פריטי הציוד המוצעים על ידו לצורך בדיקה  7המציע במכרז יספק, בתוך  .4

 וללא תשלום, כמפורט להלן:)ככל שיידרש( פי דרישת מכבי -ולהתרשמות על

על כל דוגמא שתוצג, תודבק מדבקה, אשר עליה יירשם שם המציע, תיאור הפריט ומק"ט מכבי המתאים )לפי 

(. מכבי שומרת לעצמה הזכות לדרוש עד יח' מכירה שלמה מכל פריט.  1נספח ג'–ימת הפריטים בטופס ההצעה רש

 דוגמאות אלו לא תוחזרנה.

מאיכות המוצרים  35% -נקודות, סה"כ הנקודות יהוו אחוז יחסי מה 5כל פריט יקבל בהתאם לאיכותו מקסימום  .5

 בטופס אמות המידה.

 מוצרי ציוד משקי ייחודיים לאסותא .6
 כמות שנתי אסותא"אומדן "דוגמאות של כל פרטי הציוד המשקי לגביהם קיים ישירות לאסותא המציע יספק 

 על פי דרישת מכבי, וללא תשלום. זאת, בטופס ההצעה.
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 נספח ב'

 

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

 

 ב י ן

 בריאות מכבי שירותי 
 (71//18116)מס' מזהה  7211//אגודה 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"אשר ייקרא להלן:  
 ;שנימצד 

 

 

(, "המכרז" :)להלן ומשרדי משקיאספקת ציוד ל 116/2115ו שמספרפומבי רגיל ומכבי פרסמה מכרז   הואיל
 ;הימנולהסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד   'כנספח אאשר העתק ממנו על נספחיו מצורף 

 

(, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" )להלן: עבור ציוד משקי ו/או משרדי והזוכה הגיש הצעה למכרז והואיל
הסכים לספק את , ובכך ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ,למכרז 1ונספח ג' כנספח ג'

 ;בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיו יםהמוצר
 

לאספקת ציוד  וועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז והואיל
 ;כמפורט בהודעת הזכייה המצ"ב כנספח להסכם זה – משקי ו/או משרדי

 
 

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך הוצהר,

 כללי .1

על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי נפרד  ,להסכם זההמבוא  .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 אחרםדשבצבהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש  .1.3
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 הסכם זה, על נספחיו. - "ההסכם" .1.3.1

 .מכרזל נספח ג' -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה" .1.3.2

 ,מכבי תקניממ דלכל אח ו/או משרדי משקי ישירה של ציודאספקה   -"השירות2ים"  .1.3.3
מקום אחר בהתאם להוראות נציג לאו  למתקןלרבות אריזתו, הובלתו, פריקתו והכנסתו 

 בהסכם זה על נספחיו.ולפי המפורט בנספח א' למכרז והמתקן, הכל כמוגדר במכרז 

 בנה/סניף מכבי ובו יעד אחד או יותר.מ     -"מתקן"  .1.3.4

הכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט משרדי  או/ו ציוד משקי של אספקה - המוצר" " .1.3.5
 במפרט ובהסכם זה על נספחיו.

האחראי לניהול הפעילות נכסים בינוי ולוגיסטיקהנציג מכבי באגף    - "אחראי ארצי" .1.3.6
 .הזוכה עם הספק    

 . הזוכה נציג מכבי במחוז האחראי לניהול הפעילות עם הספק     -" אחראי מחוזי" .1.3.7

 . הספק האחראי לניהול הפעילות עםנציג מכבי במתקן        -" מתקן"נציג ה .1.3.8

הפעילות עם מכביכל האחראי לניהול  הזוכהמטעם הספק  נציג   -הספק" י"נציג .1.3.9
     .האחראים לניהול הפעילות עם מכבי בכל מחוזונציגים מטעם הספק           

יות הכרוכות באספקת מוצרים למכבי עמלה בגין כל העלו               –" עמלת הפצה" .1.3.11
עמלה זו תיגבה בגין פריטים לגביהם  לרבות עלות אחזקת מלאי, עלות ליקוט והובלה.

למכבי הסכם מחירים  עם צד ג' והזוכה משמש לגביהם כספק שירותים לוגיסטיים 
העמלה לא תעלה על האחוז המוצע בהצעת הספק למכרז. האחוז נקוב מהמחיר אותו 

    קבע מכבי עם צד ג'.  

 עלות ההפצה כוללת את כל העלויות הכרוכות באספקת המוצר לאתרי מכבי,  

 אנשי קשר ./

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

 נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה. ___ להיות_____________הזוכה ממנה בזה את  .2.2

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

 

 הזוכההתחייבויות והצהרות  .3

-מצהיר כי ברשותו כוח ספקה . או משרדיו/ משקיציוד אספקת מתן שירותי מצהיר, כי הוא עוסק ב הזוכה .3.1
אדם מקצועי ומיומן, וכן הידע והאמצעים, לאספקת השירותים כמפורט בנספחים להסכם זה, לרבות 

מתחייב כי כלל השירותים האמורים יינתנו על ידו ברמה גבוהה על פי התקנים המקובלים  ספקהמפרט. ה
 בישראל, והכל לשביעות רצונה של מכבי;

וראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או מתחייב למלא אחר ה הזוכה  .3.2
הרישיונות הדרושים על פי הדין, לצורך הפעלת עיסוקו וקיום השירות עפ"י הסכם זה. הספק מתחייב על 

ותקופת האופציות ולשאת בכל   אחריותו וחשבונו לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף בכל תקופת ההסכם
 .מים הכרוכים בהם, במשך כל תקופת ההתקשרותהתשלו

נספח בלמתקני מכבי כמפורט  מוצרים מתחייב בזה, לספק למכבי, במהלך תקופת ההסכם, את כל ה הזוכה .3.3
  .א'

פריטים עבור  לרבות אחזקת מלאי, ליקוט והובלהשירותי הפצה הזוכה מתחייב  לספק  למכבי, ככל שיידרש,  .3.4
 עם צד ג' והזוכה ישמש לגביהם כספק שירותים לוגיסטיים.לגביהם למכבי הסכם מחירים  
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על פי כל התנאים הנדרשים  ו/או קבלן משנה מטעמו יהיה אחראי לביצוע השירות על ידי עובדיו הזוכה .3.5
-לפני תחילת ביצוע השירות עלו/או את קבלן המשנה  וידריך את עובדי הזוכה ובמסמכי המכרז.  בהסכם זה

 פי הסכם זה.

 

 המשרדי והמשקי הציודאספקת  ..

 המציע יספק את השירות במהלך כל תקופת ההסכם, באופן, בהיקף, במועדים, באיכות וברמת שרות  .4.1
' למכרז ועל פי נהלי העבודה שיגובשו בעתיד על ידי מכבי, אנדרשת, כמפורט במפרט הדרישות בנספח 
 .הכול כפוף לאמור בהסכם ובתנאי המכרז

ם למפרטי המכרז, ולמותגים שאושרו /יאושרו על ידי מכבי. כל הזוכה יספק את המוצרים בהתא .4.2
 שינוי במותג ביחס למוצע במכרז יבוצע רק לאחר אישור מכבי בכתב.

יום מחתימת ההסכם עם כל המוצרים הייחודיים של מכבי ושלהם צוינו  31הספק יהיה ערוך בתוך  .4.3
מוצרים אלו יאושרו לאספקה רק , 1כמפורט בטופס ההצעה נספח ג' ונספח ג'רמות מלאי מינימום 

 לאחר אישורם ולשביעות רצון  מכבי 

שצרף, כאמור  מהדוגמאותבאיכות שאינה נופלת והמשרדי משקי הציוד הפריטי את  יספק הזוכה  .4.4
. כל שינוי במפרט פריט ביחס לדוגמאות שנמסרו מחייב  קבלת  אישור למסמך המנהלה 8.11בסעיף 

 .האחראי הארצי במכביבכתב מ

תתאפשר הוספת פריטים חדשים או ובאישור האחראי הארצי במכבי במהלך תקופת ההתקשרות  .4.5
למחיר שייקבע בין הצדדים ולא יותר  רכישת פריטים חדשים תהא בהתאם גריעת פריטים קיימים.

כמפורט בטופס  במכרז הזוכהממחיר המחירון לשוק המוסדי בניכוי אחוז ההנחה עליו התחייב 
 .1נספח ג'ו ההצעה נספח ג'

של המוצר / הדפסה על אריזת  ית זיהויובאריזה נאותה עם תו יסופקווהמשרדי פריטי הציוד המשקי  .4.6
פרטי היצרן  ופרטי  הפריט, לפי הפירוט הבא: שם הפריט ותיאורו, תכולת האריזה: כמות ומידות,

 המשווק.

המתקנים, באמצעות טופס הזמנה המופק ממערכת הסאפ של ציוד תעשה באמצעות נציגי ההזמנת  .4.7

 .B2B –אלקטרוני או ב אשר ישלח בפקס או בדואר מכבי ו

 תאום עם נציגי המתקנים.בה',  -מתאריך ההזמנה, בימים: א'  ימי עבודה 6תוך  תהיה אספקת הציוד .4.8

בהתאם לתכנית הפצה ארצית קבועה ברמה  יהיו מכבי לוחות הזמנים לאספקת הציוד לסניפי .4.9
של  שתאושר על ידיכה רשאי להגיש תוכנית דומה והז למסמכי המכרז ט'נספח כמצורפת הועית שב

 מכבי.

 המינימום  לגבי הציוד הכולל לוגו "מכבי"  והציוד הייחודי, המציע יחזיק בכל עת מלאי בכמות .4.11

ידי נציגי מכבי -בכפוף לשינויים שיקבעו על, 1ונספח ג' בטופס ההצעה נספח ג'לפחות, שצוינה 
 ובאישורם.

 שטחי אילת, לרבות, ישראל מדינת תחום בכל זה בהסכם לקבוע בהתאם הספק"י ע יינתן השרות .4.11
 , וללא תוספת עלות.הגולן ורמת"ש יו

ותימסר לנציגי  ברחבי הארץ, בהתאם להזמנות מתקני מכביאספקת הציוד תהיה באספקה ישירה ל .4.12
 .המתקנים

על גבי תעודת  מתקןחתימת נציג ה /חשבונית.תעודת משלוחאספקת הציוד תלווה ב .4.13
. החתימה תכלול ואיכותו ציוד, אך לא לבדיקת תכולתולקבלת ה ישורה אוותה /חשבונית,המשלוח

 ., חתימה ידנית ותאריךנציג המתקןחותמת של 

)לדוגמא: מתקן סבון  הקיימים למתקניםאם פרטי הציוד המתכלה של הספק אינם מתאימים  .4.14
 ולהתקין במקומם את הקיימים  המתקנים, מתחייב הספק לפרק מתקן ניגוב ידיים וכדומה( ,נוזלי

   יום מדרישת מכבי. 31חדשים, על חשבונו, וללא תוספת תשלום, תוך ה
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ידי לקוחות מכבי תהיה אך ורק מתוך מחירון הפריטים -רשימת הפריטים המותרים לרכש על .4.15
ידי מכבי בהמשך תקופת -מכבי  ובהתאם לשינויים במגוון אשר ידרשו ויאושרו על המאושר ע"י
 ההתקשרות.

אך ורק מתוך מחירון הפריטים בלבד. נוכחה מכבי כי  מכבי  יספק  הזמנות פריטים ללקוחות הזוכה  .4.16
ידי מכבי ו/או סיפק או -המציע סיפק או ניסה לספק פריטים שמחוץ למחירון הפריטים שאושר על

סה לספק פריטים שנפסלו או בוטלו תוך כדי תקופת ההתקשרות, תראה מכבי בזאת הפרה יסודית ני
 סכם, כל זאת מבלי לגרוע מזכות מכבי לפיצוי מוסכם כמפורט בהסכם להלן ולכל סעד אחרהשל ה

הזוכה מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירות נשוא חוזה  .4.17
הא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את זה, הוא י

הזוכה או תקופת התקשרותם עם  זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל 8הביטוחים המפורטים בסעיף 
לכלול את קבלני המשנה הזוכה זה. לחלופין, רשאי  8 סעיףפי המוגדר ב-לתקופה מאוחרת יותר על

 הזוכה הואלמען הסר ספק, מובהר כי בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 
ביחס לשירותים במלואם לרבות אם בוצעו או שהיו אמורים להתבצע על  מכביהנושא באחריות כלפי 

דן ו/או נזק שייגרם, בגין כל אוב מכביאחראי לפצות ו/או לשפות את  והוא יהיה ,ידי קבלן משנה
במישרין ו/או בעקיפין, עקב השירותים שבוצעו על ידי קבלן משנה, אם ייגרם, בין אם אובדן ו/או נזק 

 כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

 הזוכה יספק ציוד חדש בלבד באריזתו המקורית. .4.18

 הבזכותנדרש, וזאת מבלי לפגוע המציע ינהל  הזמנות פתוחות וישלים חוסרים מהזמנות קודמות כ .4.19
חלופי  או לרכוש מספקימים קלנדריים  7בתוך   על פי הסכם זה מהזוכהשל מכבי לקבל פיצוי 

 כמוגדר בהסכם.

 יקבל החזרות פריטים באריזתם ויזכה את הלקוח בתעודת זיכוי בהתאם.  הזוכה .4.21

למסמכי  1ונספח ג'' גנספח  -כמוגדר במחירון הפריטים  –הזוכה יתחייב להחזיק מלאי מינימום  .4.21
  . בפריטים בהם לא מוגדר, יחזיק הספק מלאי כך שיתאפשר מענה הולם לביקושים.המכרז

 ידי נציג הלקוח, הזוכה יספק את ההזמנה בתוך פרק זמן-במקרים חריגים, לאחר שנתבקש לכך על .4.22
אי לתשלום נוסף בגין ביצוע שרות זה בלו"ז של יומיים ממועד קבלת הזמנה. הזוכה לא יהיה זכ

 .ישרדהזמנות בחודש למכרז המ 11-המשקי ולמכרז  הזמנות בחודש 11מקוצר כאמור, עד 

 :אספקת גלילי נייר תרמי לעמדות השרות .4.23

הזוכה מתחייב  .ייתכנו על ידי מכבי שינויים בתצורות הגלילים במהלך תקופת ההתקשרות .4.23.1
 לספק מענה מקצועי ובזמן סביר בכדי למנוע הפרעה לעבודה השוטפת של סניפי מכבי.

להציע  הזוכה, מתחייב מכביבמידה ואיכות גלילי הנייר התרמי אינם לשביעות רצונה המלא של  .4.23.2
 ימים במחיר זהה למחיר שהוצע במכרז. 7מוצר חלופי שיענה על דרישות מכבי תוך 

לאחר אישור רק הגלילים החלופיים יעברו הליך אבלואציה ע"י מכבי והפצתם לסניפים תחל  .4.23.3
 ממכבי.בכתב 

הזוכה מתחייב לספק  8.11אספקת פריטים האמורים לעבור הליך אבלואציה כדוגמת נשוא סעיף  .4.24
 פריטים באיכות הנדרשת למכבי. במידה ואיכות המוצרים אינה עומדת בדרישות מכבי, מכבי שומרת

 לעצמה את הזכות לרכוש את הפריטים מספק אחר או לבטל את ההסכם.

 סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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 ואיכות ניהול מדדי .4.25

המציע מתחייב לספק שירות במקצועיות ובהתאם להוראות ההסכם. על מנת לשמור על רמה  .4.25.1
יב המציע לעמוד במדדי ניהול ואיכות, אשר ידווחו ברמה חודשית/רבעונית ושנתית זאת מתחי

 כדלקמן:

 עמידה בלוח זמנים  משלוחים  ./.1/..

מידי שבוע יבוצע משלוח ללקוח ביום קבוע. לא יורשה איחור ביום ובשעות האספקה ללא תיאום 
תבוצע לא יאוחר מיום מראש עם נציג מכבי. במקרה בו יום האספקה הוא יום חג/שבתון, האספקה 

 העבודה שלמחרת.
 אספקת מוצרים שגויים .1.3/..

לא יורשו טעויות באספקה במובן האיכותי )דהיינו חוסר התאמה של הפריט שסופק לפריט שהוזמן, 
 הן מבחינת המפרט המבוקש ו/או היצרן המבוקש ו/או המותג ו/או פריט אחר לגמרי. 

 אספקת מוצרים פסולים )מבוטלים(  ...1/..

בקשת פריטים שלא במחירון הפריטים של מכבי ולא יורשה לספק אותם. כמו כן,  יחסום המציע
 המציע לא יורשה לספק פריטים שהורדו ו/או נפסלו ו/או נגרעו ממחירון הפריטים.

כל סטייה ביחס למדד כלשהו ממדדי הניהול והאיכות הקבועים לעיל תיחשב כהפרה יסודית  .4.25.5
ינו גורע מזכותה של מכבי לראות בהפרה של התחייבות ידי המציע. האמור לעיל א-של ההסכם על

אחרת כלשהי של המציע כהפרה יסודית של ההסכם, ואין משמעותו כי הפרה אחרת כלשהי של 
 ידי המציע אינה בגדר הפרה יסודית.-ההסכם על

 

  התמורה ותנאי תשלום .1

ידה בכמות פי מכפלת התעריף ליח-תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועלמכבי  .5.1
ידי מכבי -ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם על-שניתנה בפועל ושאושרה על ותהיחיד

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

 (."התמורה"

. במקרה בו יהיה ומשרדי בנפרד  משקיציוד ל  לפני מע"מ ₪ 311יהא )ליעד(  נה מינימלית סכום הזמ .5.2
 .לפני מע"מ ₪ 311זוכה אחד לשני התחומים, סכום ההזמנה המינימלית לשני התחומים יעמוד על 

באספקת אות הכרוכים מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים וההוצ .5.3
 והזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה. המוצרים,

 עמלת הפצה תשולם ככל שיידרש שירות הפצה על ידי מכבי. .5.4

פירוט כל הסכומים המגיעים לו. הספק  ובה, תחודשי חשבוניתהספק יגיש למכבי  - חשבוניתהגשת  .5.5
 החיובים.רף דוח מפורט, הכולל אסמכתאות, לאימות יצ

והדו"ח אסמכתא  החשבונית, ולאחר בדיקתם יהוו אליהוהדו"ח המצורף  החשבוניתמכבי תבדוק  .5.6
 לתשלום על ידי מכבי.  

)לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או  בחשבוניתהיה ויתגלו 
קזז הסכומים שיתגלו בעקבות ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית ל

 האמור לעיל מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה בכל עת, ממכבי.

יערך לעבודה  הזוכה . לדרישת מכבי הספקB2Bעם מערכות מסחר אלקטרוני תהיה עבודה ה .5.7

, תוך שלושה חודשים מהודעת מכבי על רצונה בכך, מול החברה שתבחר על ידי מכבי B2Bבמתכונת 
 כמקובל.

יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית מרכזת, בליווי קובץ  זוכהלדרישת מכבי, ה .5.8
 במבנה שתגדיר מכבי.  ממוחשב,
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 תנאי תשלום .5.9

( יום 66)שישים ושישה( יום )תום חודש +  66התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .5.9.1
 ידי נציג מכבי. -על ידי הזוכה ותאושר-פי חשבונית שתוגש על-ממועד הפעילות, על

מתום חודש הפעילות. אם תוגש לאחר מועד זה, אזי  ימים 15-החשבונית תוגש לא יאוחר מ .5.9.2
 .למועד התשלום הבאהתשלום יידחה 

 

 קנסות והליך קיזוז .1.1.3

 כלהלן: לקנס באות בהתאם לדרישות, זכאית מכבילא מילא הזוכה את התחייבויותיו ה
 

 קנס חריגה הנושא

 בגין כל יום פיגור. ש"ח 250 אי השלמת הזמנות פתוחות / באספקה פיגור מועד אספקה

מעלות ההזמנה בגין כל  30% אי עמידה במפרט מפרט המוצר

חריגה, זאת מעבר להחלפת 

. המוצר בחדש שעומד במפרט

היה ויתגלו יותר משלוש סטיות 

באותו המוצר בחודש מסוים , 

יחושב כאילו כל האספקה 

מאותו שסופקה באותו החודש 

המוצר אינה עומדת במפרט 

 בהתאם. מכבי תפוצהו

 

 .ריגותהחמכבי תשקול הפעלת הסעיף בהתאם לסוג החריגה ותדירות  .5.9.3.1

, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת מוסכמים קנסותפי סעיף זה הינם -על הקנסות .5.9.3.2
 תעשה בלא צורך בהוכחת נזק. תם וגביי העומדת למכבי, 

סריםוח שעות 48וידאג להשלים על חשבונו תוך פתוחות ההזמנות ה את ינהל הזוכה .5.9.3.3
  .להטלת הקנסותשל מכבי  המהזמנות קודמות כנדרש, וזאת מבלי לפגוע בזכות  

אצל  לעיל, מכבי תהא רשאית להזמין  6.9.3.3אינו עומד בתנאי האמור בסעיף  הזוכהאם  .5.9.3.4
/ משקי ה ציודבעלות ה אויישיחויב הספק ו כאמור בהזמנה / משרדיציוד משקיאחר  ספק

 מערכו.   11%של  קנס קבועובתוספת והובלתו למכבי, שנרכש המשרדי 

הודעה     .לזוכהמהתמורה המגיעה  הקנסותיבוצע בדרך של קיזוז סכום  הקנסותתשלום  .5.9.3.5
 תשלח לזוכה.

  אחריות .0

ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה פי דין -עלמבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי  .6.1
יגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או י, לגוף ו/או לרכוש, וללא יוצא מן הכלל, שמכל סוג הפסד

לרבות  השירותים ו/או המוצרים עקב ו/או בקשר עם אספקת ,למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו
הזוכה מתחייב לפצות ו/או  .עקב מעשה ו/או מחדל של הזוכה ו/או מי מטעמו בקשר עם הסכם זה

ר טרחת פות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה, לרבות הוצאות ושכלש
שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי כתוצאה מאירוע שהינו ו/או דרישה בגין תביעה רכי דין עו

והכל מבלי לגרוע  פי כל דין-פי הסכם זה או על-ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, עלבאחריותו של הזוכה 
זכויות מכבי על פי הסכם זה ו/או על פי דין לכל תרופה ו/או סעד אחרים ובלבד שנמסרה לזוכה מ

 .הודעה וניתנה לו הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה ו/או תביעה כאמור
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ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע -בעריכת הביטוחים כמפורט להלן עלבהקשר זה מובהר, כי אין  .6.2
בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי ו/או אחריותו בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו 

לשחרר את הזוכה מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו 
 ל דין.פי כ-פי הסכם זה ו/או על-על

מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכום שיגיע ממנה  .6.3
פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם מהזוכה  בכל -לזוכה, בצירוף הצמדה וריבית על

  דרך אחרת.

ווים, ההוראות הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצ .6.4
פי ההסכם. למעלה מן הצורך יובהר, כי הזוכה -והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

ואחר  1995-מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה
ל, באופן שהזוכה, והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעי כל הצווים

כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם שיועסקו במתן השירותים, 
לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת 

 פי החוק הנ"ל.-ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל

המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי ההסכם  הוראות סעיף זה, על כל סעיפי .6.5
פי כל דין, ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות כלשהי בגין נזק/אובדן/הפסד וכד' -ו/או על

 המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה, כהגדרתם להלן.

 

 ביטוח  .7

פי כל דין, ממועד תחילת -זה ו/או עלפי הסכם -מהתחייבות הזוכה על/או גרוע מאחריות ומבלי ל .7.1
לערוך ולקיים על חשבונו  הזוכה, לפי המוקדם, מתחייב מתן השירותיםהסכם זה או ממועד תחילת 

בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת 
אישור עריכת ביטוחי )להלן: "נו ומהווה חלק בלתי נפרד הימזה כנספח להסכם  המצורףביטוחים" 

ביטוחי " :יחדיו )להלן"( וכן את הביטוחים המפורטים להלן אישור עריכת הביטוחים" ו/או "הזוכה
פי ההסכם, לרבות כל הארכה -וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על (,"הביטוחים"ו/או  "זוכהה

תקופת ההתקשרות ועד לתום שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר למשך כל תקופה נוספת לאחר תום 
 )שלוש( שנים מתום תקופת ההתקשרות. 3-אך לא פחות מ, הקבועה על פי דין תקופת ההתיישנות

 שבבעלות רכב בכלי השימוש עקב גופנית פגיעה בגין הדין פי על כנדרש חובה ביטוח יערוךזוכה ה .7.1.1
 או בשימושו ו/או מי מטעמו. זוכהה

 יכלול.מ.ה., בצ אם ובין מקיף בביטוח יבוטח אם)בין  העניין לפי.מ.ה, צ/או ו מקיף רכב ביטוח .7.1.2
/או ו בבעלות אשר הרכב כלי לכל( ₪ 1,111,111 של אחריות בגבול רכוש' ג צד וכן עצמי נזק הכיסוי

 כי בזאת מוסכם, לעיל האמור אף על. זוכהו/או מי מטעמו במסגרת מתן שרותי ה זוכהה בשימוש
רשאי שלא לערוך הביטוח לנזק עצמי )בלבד(, במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול האמור  זוכהה

 להלן. 8.11בסעיף 

לעיל, יכלול סעיף מפורש לפיו מוותר המבטח על זכות  8.1.2העצמי המפורט בסעיף  הביטוח .7.1.3
 ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. הו/או הבאים מטעמ מכביהתחלוף כלפי 

בגין  הו/או מנהלי הו/או עובדי מכבי, יורחב לשפות את 8.1.2צד שלישי המפורט בסעיף  ביטוח .7.1.4
 וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.  זוכהאחריותם למעשי או מחדלי ה

לפני מועד  אחד יוםממכבי, לא יאוחר להמציא ל הזוכהמתחייב  מכבי,ללא צורך בכל דרישה מצד  .7.2
אישור עריכת  את ,ת מתן השירותים על פי הסכם זה, לפי המוקדםאו ממועד תחיל הסכם זה חתימת

מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור  הזוכה, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.  הזוכהביטוחי 
עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן 

פי -פי הסכם זה ו/או על-על הזוכהגרע מהתחייבויותיו של השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא ת
, מכבילהפקיד בידי  הזוכה, מתחייב הזוכהיום לפני מועד תום תקופת ביטוחי  7 -לא יאוחר מ כל דין.

, כאמור לעיל, בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל הזוכהאישור עריכת ביטוחי 
לתקופה  ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועיתתקופת ההתקשרות על פי ההסכם ולעניין 

אך לא פחות משלוש שנים מתום תקופת  בדין,נוספת עד לתום תקופת ההתיישנות הקבועה 
 .ההתקשרות
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כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל  הזוכהידי -ביטוחים הנ"ל עלכי אין בעריכת ה בהקשר זה מובהר, .7.3
בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את ו/או אחריותו שהיא מהתחייבויותיו 

פי -אחראי לו על הזוכהבגין כל נזק שאו מי מטעמה ו/מכבי מחובתו לשפות ו/או לפצות את  הזוכה
תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בו אלא כדי להפחית מסכום תשלום  פי כל דין.-הסכם זה ו/או על

 ו/או מי מטעמה בגין נזק או הפסד. מכביהשיפוי ו/או הפיצוי לו יהיו זכאים 

אישור התחייבויות הזוכה לעריכת ביטוחים לרבות את  , לבדוק אתת, אך לא חייבתהא רשאימכבי ת .7.4
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון  וכהכאמור לעיל, והז הזוכהידי -עריכת הביטוחים שיומצא על

נשוא האישור להתחייבויותיו ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים 
 . זה 8סעיףפי -על

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מכבי כי זכויות  ,מצהיר ומתחייב הזוכה .7.5
א אישור עריכת וו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשכל חובה מכבי ו/או מי מטעמה מטילות על 

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

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

ו/או  מכביידי -נם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלעל פיו הי ,יכללו תנאי מפורש הזוכהביטוחי  .7.6
. כמו כן, ו/או עבורה מכביאו טענה בדבר שיתוף ביטוחי ו/, וכי המבטח מוותר על כל דרישה עבורה

ימסר הודעה בכתב בדואר אלא אם ת ,ולא תבוטלנה שוננה לרעהיתחייב המבטח שהפוליסות לא ת
 יום מראש.)שלושים(  31לפחות מכבי רשום לידי 

, לרבות הפרה של הזוכהלפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על  ,יכללו סעיף הזוכהביטוחי  .7.7
 . על פי הפוליסות לקבלת שיפוימכבי של , לא יפגעו בזכויותיה תנאי מתנאי הפוליסות

נה בבחינת יה הזוכהאחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחי מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות ה .7.8
 שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה.  הזוכהדרישת מינימום המוטלת על 

, מתחייב בזאת הזוכה, כי יש צורך בעריכת ביטוחים משלימים ו/או נוספים לביטוחי הזוכהסבר  .7.9
או נוספים אלה. כל ביטוח נוסף ו/או משלים לערוך ולקיים על חשבונו ביטוחים משלימים ו/ הזוכה

בכפוף  הזוכהלמעשה ו/או מחדל של  םו/או מי מטעמה בגין אחריות מכביכאמור, יורחב לשפות את 
על  הזוכהלסעיף אחריות צולבת )לעניין ביטוחי חבויות( והביטוח יכלול סעיף בדבר ויתור מבטח 

 מי שגרם לנזק בזדון )לעניין ביטוחי הרכוש(.ו/או מי מטעמה למעט לגבי  מכביזכות תחלוף כלפי 

מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  הזוכה .7.11
 וו/או מי מטעמ זוכהו/או רכוש שיובא על ידי ה וו/או באחריות שייגרם לרכוש בבעלות הזוכהנזק 

בקשר ו/או במסגרת מתן השירותים  וו/או למי מטעמ זוכהו/או נזק אובדן תוצאתי שייגרם ל מכביל
ו/או  מכביא פוטר את וביטוח רכוש ו/או אובדן תוצאתי ובין אם לאו, וכי ה זוכהה ךוזאת בין אם ער

 זוכהערוך הימי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור למעט לגבי אדם שגרם לנזק בזדון. במקרה בו 
ייב כי הביטוחים יכללו סעיף מפורש על פיו המבטח מוותר על מתח זוכהה ,ביטוחים כאמור בסעיף זה

   ו/או מי מטעמה ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  מכביזכות התחלוף כלפי 

כי  ,הזוכה מתחייבעל פי הסכם זה,  הזוכהמבלי לגרוע מאחריותו ו/או התחייבויותיו של  .7.11
הוא יהא  ,זה הסכםנשוא  מתן השירותיםו בקשר עם בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/א

אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים 

הזוכה או לתקופה ה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם ז 7סעיף המפורטים ב
לכלול את קבלני המשנה בשם הזוכה זה. לחלופין, רשאי  8סעיף פי המוגדר ב-מאוחרת יותר על

למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 
 ות הזוכה על פי ההסכם ו/או על פי דין. לגרוע מהתחייבויות ו/או אחרי

הזוכה לבדו יהא אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ביטוח  .7.12
 ביטוחי הזוכה. 

לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט או כל נוסח  הזוכהמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  .7.13
 .מקביל לו

הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה  .7.14
אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת  היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לזוכה לפי הסכם זה.

  .1971-למכבי לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"א
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 רישיונות והיתרים .8

היתרים ו/או ה הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/אומתחייב למלא אחר הזוכה 
פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו -הדרושים על תהרישיונו

 בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, במשך כל תקופת ההתקשרות.

 תהווה הפרה יסודית.הפרת סעיף זה 

 

 מועסקי הזוכה .1

לכל צורך כעובדיו או  מתן השירות ייחשבוהזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך  .9.1
של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו, על חשבונו  יחשבו כעובדיה או שלוחיהיולא  ,שלוחיו

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

לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם הזוכה מתחייב לשלם  .9.2
 החלים עליו.

סק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או בקשר הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמוע .9.3
למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת מתן השירות או בכל פעילות 

 הקשורה למתן השירות. 

פי ההסכם, וכי כל זכות -כן מצהיר הזוכה, כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על .9.4
ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם ו/או  פי ההסכם למכבי-שניתנת על

מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות 
ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי מכבי, 

, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע ההסכם או הוראה והם לא יהיו זכאים לכל תשלום
פי ההסכם, מכל -שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל התקשרות על

 סיבה שהיא.

הזוכה מתחייב, כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך את  .9.5
מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או למטרה  הזוכה להופיע בשם מכבי או

 כלשהי.

בגין כל תחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי למכבי, הזוכה מ מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים .9.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי -ייקבע עליגרמו לה, אם ינזק ו/או הוצאה ש
 הוראות פרק זה.שונים מהמוצהר ב

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

 

  ופרסום שמירת סודיות .16

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

 :דרישות לסודיות .11.2

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר עם  .11.2.1
אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם  ושהגיע מידעביצוע ההסכם או השירות או 

 , לפני תחילתה או לאחר סיומה.תקשרותאו מתן השירות, תוך תקופת הה

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

ביחס לכל  לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן .11.2.2
עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על מידע על ושל מכבי, 

, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי
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 :פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן-הזוכה על תיולידיעתו במסגרת ביצוע התחייבו
 .("המידע"

, אלא אם קיבל למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא .11.2.3
 אם לאישור שניתן.אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהת

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק  .11.2.4
עובדי הזוכה, נותני שירותים והמועסקים שכל ולדאוג לכך המורשים לכך,  הזוכה לעובדי

ו על כתב התחייבות אישי מפי ההסכם יחת-לע והתחייבויותיעל ידו ומטעמו לצורך ביצוע 
המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות הזוכה , בנוסח כלפי הזוכה )בכל עת(לשמירת סודיות 

)בהתאם לדרישה מפורשת  מכבילשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי 
 . ידי מכבי(-ולנוסח שיומצא על

י עובדיו ו/או יד-ללוי האמור עאחראי כלפי מכבי למיהזוכה יהא מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי  
 הפועלים מטעמו או עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .11.2.5

ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם ההתקשרות  הזוכה מידע שהיה בידי .11.2.5.1
 ;שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות בהסכם זה

 ;הפרת התחייבות לשמירת סודיות מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב .11.2.5.2

 הזוכה. מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של .11.2.5.3

ובלבד שהזוכה הודיע  ,פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת-או על פי דין-למידע שחובה לגלותו ע .11.2.5.4
 למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

הזוכה לא יהא כל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי ש הוא מסכיםולו ידוע כי  .11.2.6
 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

 ולרבות מידע אשר קיימת לגבי ,חשף גם למידע רגיש ביותרהוא יישייתכן ו וידוע לכי  .11.2.7
התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, 

גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים אשר ו
מודע לכך שהמידע הזוכה כי , ומידע בסודיותהוהפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת 

 הינו חלק מנכסיה של מכבי.

א מודע לסנקציות הוידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, וכי  .11.2.8
הוא או מי צפוי אם הוא והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן האזרחיות 

חוק הגנת הפרטיות, )אך לא רק( הוראות פר הוראות אלו, לרבות מעובדיו מי מטעמו י
 רלבנטי נוסף.וכל דין , 1996-תשנ"והותקנותיו, חוק זכויות החולה,  1981-התשמ"א

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

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .11

ערבות בנקאית מכבי כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי  .11.1
אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף להסכם זה 

בהתאם לאומדן הכמויות  למכבימשווי הצעתו כולל מע"מ  11% (, בסך שלהביצוע" "ערבות)להלן: 
לאחר חודשים  4תוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום , אשר במכרז ולמחירים שהציע
 תום תקופת ההתקשרות.

מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או הסתיים  .11.2
ן השירות / אספקת המוצר/ים מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי מת

תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות הביצוע או לדרוש הארכה נוספת  -פי ההסכם -התחייבויותיו על
שלה לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור, תחזיר 

 תב ערבות הביצוע.מכבי לזוכה את כ
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פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את ערבות -בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על .11.3
הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, למשא 

 ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.

רבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב לחדש את השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ע .11.4
 7ערבות הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, תוך 
 )שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי מימשה את ערבות הביצוע או כל סכום מתוכה.

 פי ההסכם.-ו תקרה להתחייבויותיו של הזוכה עלאין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה א .11.5

 פי כל דין.-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על .11.6

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

 

 תקופת ההתקשרות וסיום ההסכם ./1

"תקופת __ )להלן: ____שתחילתה ביום ______ ,שנתיים של ההתקשרות עם הזוכה תהא לתקופה  .12.1
 (. "תקופת ההתקשרות"ו/או  "ההסכם

כל  שנתייםתקופות נוספות בנות  שתישמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב למכבי .12.2
שמירה על כל יתר הוראות ( מיטיבים בתיאום עם הזוכה,  והכל תוך 2( זהים; או )1אחת, בתנאים )

 (."תקופות האופציה"ותנאי ההסכם )להלן: 

 או כולו, זה הסכם להביא, עת בכל, רשאית תהא מכבילעיל,  12.2-ו 12.1אף האמור בסעיפים  על .12.3
 ובלבד, שהיא סיבה ומכל הבלעדי דעתה שיקולפי -על, לסיומו, מסויימים/מוצרים לשירותים ביחס

  .מראש חודשים 4 לפחות בכתב לזוכה כך על שהודיעה
 עם בקשר מכבי כלפי תביעה/או ו דרישה/או ו עילה/או ו טענה כל לזוכה תהא לא, כאמור במקרה

 .ההסכם סיום

לסיים ת רשאי, תהא מכבי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן .12.4
תהא טענה שלזוכה , וזאת מבלי זוכהבאמצעות הודעה בכתב ל מידיבאופן ההתקשרות עם הזוכה 

 :בקשר לכךכלשהי  ו/או דרישה

 ;הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זההזוכה אם  .12.4.1

/או צו וניתן כנגדו צו פירוק ו/או אם בקשת פירוק  ל ידוו/או ע הזוכהנגד כאם הוגשה  .12.4.2
 כיםוהלי, , לרבות כונס נכסים זמניהזוכהלהקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי 

 ; ימים 61 בתוך בוטלו לא כאמור

אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא נכונה או ללא  .12.4.3
 מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

הפרת  אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל .12.5
פי הוראות -, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1971-הסכם(, התשל"א

 פי דין. -ההסכם או על

 

 איסור הסבת ההסכם .13

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

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

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

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

 ., ובלבד שזכויות הזוכה על פי הסכם זה לא תפגענה1968 – "חתשכעניין" בחוק ניירות ערך, -"בעל

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. .13.5
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 סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 זכות קיזוז ..1

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

 ממכבי.

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

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

 

 ויתור בכתב .11

 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 תקדים  .15.2
 שווה למקרה אחר.ולא ילמדו ממנה גזירה 

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

 

 סמכות שיפוט .10

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

 
 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .17

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

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

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 
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 נספח להסכם

 מיועד לגופים המשתתפים 

 חברת מכבידנט בע"מ

 יוחלפו בנוסח כלהלן: הסעיפים בהסכם מכבי

 

   7..סעיף 
ממוחשבת המתקנים, באמצעות טופס הזמנה ממוחשב המופק ממערכת ציוד תעשה באמצעות נציגי ההזמנת 

 של מכבידנט ואשר יישלח בדואר אלקטרוני. (הפריוריטי)
 

   8..סעיף 
 הזוכה במכרז.  בתיאום מול אספקת הציוד למכבידנט תהיה פעם בשבוע,

 
   /1..סעיף 

רכש ותימסר לנציגי  ברחבי הארץ, בהתאם להזמנות מתקני מכביאספקת הציוד תהיה באספקה ישירה ל
 .המתקנים

 
   13..סעיף 

 ישורה אוועל גבי תעודת המשלוח תה מתקןחתימת נציג הובחשבונית מס.  תעודת משלוחאספקת הציוד תלווה ב
 ., חתימה ידנית ותאריךנציג המתקן. החתימה תכלול חותמת של ציוד, אך לא לבדיקת תכולתו ואיכותולקבלת ה

 
   .1..סעיף 

אם פרטי הציוד המתכלה של הספק אינם מתאימים למתקנים הקיימים )לדוגמא: מתקן סבון נוזלי , מתקן ניגוב 
ידיים וכדומה(, מתחייב הספק לפרק המתקנים הקיימים ולהתקין במקומם את  החדשים, על חשבונו, וללא 

ידי מכבידנט בתאום -יום מדרישת מכבי. מתקני ניגוב ידיים ומתקני סבון נוזלי ייבחרו על 31תוספת תשלום, תוך 
 עם הספק.

 
   1.1סעיף 
 מס חשבונית דנטהספק יגיש למכבי, לכל מתקן בנפרד במצורף לכל אספקת ציוד שתסופק – חשבוניתהגשת 
 מתקן.אותו בגין  פירוט כל הסכומים המגיעים לו ובה, נפרדת

 
 1.0סעיף 

והדו"ח אסמכתא לתשלום  החשבונית, ולאחר בדיקתם יהוו אליהוהדו"ח המצורף  החשבוניתתבדוק  דנטמכבי
 ידי המתקן הרלבנטי ותשולם בנפרד.-כל חשבונית מס תיקלט על. דנטעל ידי מכבי

אי דיוקים ו/או ליקויים )לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות,  בחשבוניתהיה ויתגלו 
כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל מכל סכום 

 המגיע ו/או שיגיע לזוכה בכל עת, ממכבי.
 

 נמחק - 1.7סעיף 
 

 1.8סעיף 
מרכזת, בליווי קובץ לדרישת מכבידנט, הזוכה יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית מס 

 במבנה שתגדיר מכבידנט. ממוחשב,
 

 1.1.1סעיף 
פי -יום( ממועד הפעילות, על 66)שישים ושישה( יום )תום חודש +  66התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף + 

 ידי נציג מכבי. -ידי הזוכה ותאושר על-שתוגש עלמס חשבונית 
 

 /.1.1סעיף 
  .למועד התשלום הבא. אם תוגש לאחר מועד זה, אזי התשלום יידחה ודבעת אספקת הציתוגש המס חשבונית 
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 נספח להסכם

 מיועד לגופים המשתתפים 

 

 חברת בית בלב בע"מ

 הסעיפים בהסכם מכבי יוחלפו בנוסח כלהלן:

 
 יתווסף הסעיף הבא: 7..לסעיף 

 
והזמנות, תעודות משלוח, ניהול ומעקב  הספקותמערכת ממוחשבת לניהול מלאי, ניהול ומעקב לזוכה תהא 

 בכל הנושאים שהוגדרו( . ממוחשבים  חשבוניות ) כולל הפקת דוחות

 מערכת המחשוב תכלול:

ים שניצלו מתקנהזמנות ל ימתפי מסגרת תקציבית מוגדרת, וחס-על בית בלבי מתקנלכל  ל תקציבוהינ .1
למען הסר ספק ניהול התקציב יצטרך  .ספק ע"י בית בלבהקצאות התקציב יועברו ל  את תקציבם.

 להתבצע במערכות הספק. 

 לפריטי ציוד שאינם מופיעים בטבלת מחירון המוצרים  בטופס ההצעה. ימת הזמנותחס .2

 .לבית בלבהפקת דו"ח ניצול תקציב  ברמת חודשית  .3

   .בבית בלב בלבד דוחות נוספים כפי שיוגדרו בהמשך על ידי האחראי  .4

 ית בלב אתר אינטרנט לביצוע הזמנות . הזוכה יעמיד לרשות ב .5

חודשים ממועד החתימה על  6באם לא קיים אתר כזה במעמד הגשת ההצעה, מתחייב הזוכה להעמידו בתוך 
 הסכם זה.

 

 8..סעיף 
 בתיאום מול הזוכה במכרז.  לוחות הזמנים לאספקת הציוד,

 

 11סעיף 
 אין צורך בהגשת ערבות ביצוע.יבוטל. 
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 נספח להסכם

 מיועד לגופים המשתתפים 

 

 חברת אסותא מרכזים רפואיים בע"מ

 הסעיפים בהסכם מכבי יוחלפו בנוסח כלהלן:

 

 

 יתווסף הסעיף הבא: 7..לסעיף 
 

והזמנות, תעודות משלוח , ניהול ומעקב  הספקותמערכת ממוחשבת לניהול מלאי, ניהול ומעקב לזוכה תהא 

 בכל הנושאים שהוגדרו( . ממוחשבים  חשבוניות ) כולל הפקת דוחות

 מערכת המחשוב תכלול:

ים שניצלו את מתקנהזמנות ל ימתפי מסגרת תקציבית מוגדרת, וחס-על אסותאי מתקנלכל  ל תקציבוהינ .1
למען הסר ספק ניהול התקציב יצטרך להתבצע  .ספק ע"י אסותאהקצאות התקציב יועברו ל  תקציבם.

 במערכות הספק. 

 שאינם מופיעים בטבלת מחירון המוצרים  בטופס ההצעה. לפריטי ציוד ימת הזמנותחס .2

 .לאסותא הפקת דו"ח ניצול תקציב  ברמת חודשית  .3

   .באסותא בלבד דוחות נוספים כפי שיוגדרו בהמשך על ידי האחראי  .4

 אתר אינטרנט לביצוע הזמנות .  אסותאהזוכה יעמיד לרשות  .5

חודשים ממועד החתימה על  6הזוכה להעמידו בתוך באם לא קיים אתר כזה במעמד הגשת ההצעה, מתחייב 
 הסכם זה.

 

   8..סעיף 
 בתיאום מול הזוכה במכרז.  לוחות הזמנים לאספקת הציוד לאסותא תהיה פעם בשבוע,
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 נספח להסכם 

 יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה

 לכבוד

 הגופים המשתתפיםו/או  מכבי שירותי בריאות

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

 

לרבות "(  הספק)להלן: "הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 
לרבות אריזתו, הובלתו, פריקתו והכנסתו למתקני מכבי , / משרדי )מחק את המיותר(  ציוד משקיאספקת בקשר עם 

", המוצרים)להלן בהתאמה: " ספקהסכם שנערך ביניכם לבין ההעם  בקשרוכן כל השירותים הנלווים ניהול מלאי 
תקופת )להלן: "ת ביום _______ ( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימ"המתקן" -" והשירותים"

 "(.הביטוח

 
עמו על פי פקודת הנזיקין )נוסח כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומט ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .1

, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד 1981 -חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
)עשרים מיליון  ₪ 21,111,111  כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של

הביטוח כאמור אינו כפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, ביטוח. הלתקופת  לאירוע ובסה"כשקלים חדשים( 
הביטוח יורחב  תיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער.יעבודות בגובה ובעומק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פ

 .ספקמי מעובדי ה נושא בחובות מעביד כלפימי מהם כי  טעןבמקרה וי ו/או מי מטעמהלשפות את מכבי 

 __________________פוליסה מספר 

 
ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

, בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים מי מטעמהו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או 
לאירוע ובסה"כ  )ששה מיליון שקלים חדשים( ₪ 6,111,111 ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות שלעל ידי הספק 

הביטוח כאמור אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, בהלה, התפוצצות, בהלה, ביטוח. הלתקופת 
גומים, שביתה מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, מתקנים סניטריים פ

הפוליסה . והשבתה, חבות בגין וכלפי  קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, וכן תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי
את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות  שפותל תורחב

רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו מיחידי המבוטח.  צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד
ו/או  או בפיקוח או בשליטת הספקו/באחריות בחזקת ו/או מכבי כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש 

 .רכוש שפועלים בו

 __________________פוליסה מספר 

 
 

כיסוי אחריותו של הספק עפ"י דין בגין נזק גוף ו/או רכוש, לרבות נזק גרר, בקשר עם ו/או   -ביטוח חבות מוצר .3
"( בגבול אחריות של המוצריםעקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י הספק ו/או הבאים מטעמו )להלן:"

מור מורחב לשפות את הביטוח כא  .לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח)שני מיליון שקלים חדשים(  ₪ 2,111,111
מכבי בשל אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר 
עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 

בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק  מיחידי המבוטח. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא
בקשר עם השירותים שבנדון, גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני ___________. 
במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים 

ם נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת חודשי 6ותביעות מוארכת, למשך 
הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה 

 ההודעה במהלך תקופת הביטוח. 
 __________________פוליסה מספר 
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 כללי
 לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  ספקה .4

עובדיה ו/או  מכביבביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .5
 עובדיה ומנהליה.ו/או  מכביוכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי  המטעמ ומנהליה 

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי ישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .6
 יום מראש. 31הודעה על כך בדואר רשום  מכבישניתנה ל

 .מקביל לו או כל נוסח "ביט"לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כ ספקמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות ה .7

 

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

 

 רב, בכבוד

 

                                                             ________________    ______________________ 
 חברת הביטוחשם ותפקיד החותם                                                       חתימה וחותמת                
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 נספח להסכם

 לשימוש הזוכה בלבד ביצועערבות 

 
 מיועד לזוכה במכרז – נוסח ערבות בנקאית אוטונומית

 לכבוד
 )לציין את הרלבנטי( בע"מ / אסותא מרכזים רפואיים בע"מ/ מכבידנט מכבי שירותי בריאות 

 תל אביב 27רח' המרד 
 ,נ.ג.א.

 ערבות מס' ___________הנדון: 
 

כשהוא צמוד למדד  ,("סכום הערבות" :)להלן     ________  הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

( בקשר עם הסכם )מכח מכרז מס' החייב"" )להלן: ____________כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת

 .ומשרדי ציוד משקיקת לאספ (116/2115

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

בנוי על אותם משלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד מ

 נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

(, כי המדד החדש עלה "המדד החדש"אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן: 

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

"סכום הערבות סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן: 

 (.המוגדל"

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

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

הכולל הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד שהסכום 

 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.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 בכבוד רב,        

 

 שם הבנק:__________

 הסניף:__________שם 
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 לכבוד7

 מכבי שרותי בריאות

 
  1102/611טופס הצעה למכרז מס'   הנדון:

 
 
 

 התאגיד המציע: ________________________________
 
 

 סוג הציוד המוצע: _______________________________
 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

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

 ובהתאם ,ההתקשרות תנאי ולכל בהם האמור לכל מסכימים אנו, המכרז במסמכי האמור כל והבינונו קראנו 
 .זו והתחייבות הצהרה כתב על וחותמים למכרז הצעתנו את מגישים אנו לכך

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

 
שבהצעתנו בתנאים חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים  1.2

המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות 
 המצורף כלשונו.

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

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

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

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

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

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

 
 לפני מע"מ ₪ -המחירים בהצעה נקובים ב 1.7
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 :הצעתנו להלן ./

 
 הצעה הקובעת במכרז.הטופס מודפס וחתום, המהווה  בצירוף, 1'גנספח מוגשת במדיה מגנטית, 

 

 .ניתן להגיש הצעה למחיר עד שתי ספרות אחרי הנקודה 

 שלא מופיע בטופס  מסויםלמוצר  גבוה יותר שמורה לצדדים הזכות להגיע בהסכמה הדדית לאחוז הנחה

 .ההצעה

  עלות ההפצה מתייחסת למקרים בהם מכבי מבקשת להוסיף למחירון הפריטים פריט אשר יירכש ע"י

. הזוכה יהיה זכאי למחירי מכבי ויגבה ממכבי את עלות ההפצה בנוסף צד ג'הזוכה עבור מכבי מספק 

 .צד ג'לעלות המוצר המוסכם בין מכבי לספק 

 

 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

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

 התאגדות. תעודת 

  אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, אשר יפרט את מורשי החתימה

בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. אישור זה יישא 

 ועד ההגשה.חודשים לפני מ 3תאריך של עד 

  אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות

 .3576-מס(, התשל"ו

 .אישור רואה חשבון על היקף פעילות כספית 

 הכולל את מפרט הנייר הטרמי כנדרשהיצרן  מטעם אישור. 

  אישורMSDS   3בנספח ג' 55-ו 65מטעם חברת זוהר דליה עבור מוצר מספר סידורי. 

 .מחירון לגופים מוסדיים 

  כשהוא מלא וחתום. –נספח ג' –טופס הצעה 

 'בתוספת עותק מודפס, מלא וחתום. -על גבי מדיה מגנטית  – 3נספח ג 

  כשהוא מלא וחתום. -נספח ד'  -טופס פרטי המציע 

  למכרז.נספח ה'  –ערבות בנקאית 

  נספח ו' למסמכי המכרז. -תצהיר עשוי בפני עורך דין 

 של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח. הטיוט 

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי 

 

 

 
 

 : ____________________חתימה : ____________________ המלא השם
 
 

 ____________________: חותמת : ________________________תפקיד
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 נספח ד'

 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:
 
 

 מייצג את יצרן הציוד משנת:

 טלפונים:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  

2.  

 

 
 
 תיאור כללי של המציע  ./
 

 

 

 

 

 

 
 כוח אדם .3
 

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
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כמוגדר   למכבי  דומהבבסדר גודל ובפריסה  אחדלפחות לקוחות מתוכם  4נדרש למלא  –ניסיון קודם ולקוחות  ..
 בפרק המנהלה 1.3.1 -ו 1.2 בסעיפים 

 
 שם הלקוח:

 
 :ותפקידו שם איש הקשר

 
 :נייד ונייח טלפון

 
 תיאור השירות שניתן:

 
 תקופת מתן השירות:

 
 

 שם הלקוח:
 

 :ותפקידו שם איש הקשר
 

 :נייד ונייח טלפון
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 שם הלקוח:

 
 :ותפקידו שם איש הקשר

 
 :נייד ונייח טלפון

 
 תיאור השירות שניתן:

 
 תקופת מתן השירות:

 
 

 שם הלקוח:
 

 :ותפקידו שם איש הקשר
 

 :נייד ונייח טלפון
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.
 
 

 ________תאריך:  חותמת: __________חתימת המציע: __________   שם המציע : ____________



 ה'נספח 
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 אין לסטות מן הנוסח המפורט
 

 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: 

 .ומשרדי ציוד משקילאספקת  116/2115, אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם מכרז מס' ₪ 111,111לסך של 

 

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

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

 

 ועד בכלל.  22.7.15ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

 
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
 
 

 _______________ _____________________ ______________________ 
 נק כתובת הב שם הבנק מספר הסניף 

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 
 
 

  _____________  ___________________ __________________________ 
  חתימה וחותמת שם מלא תאריך 

 
 



 ח'נספח 

 

 ת  צ  ה  י  ר
 
 
 

שהוזהרתי כי עלי אני הח"מ, _____________________, ת.ז. מס' _________________, לאחר 
 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: לומר את האמת

 
 

תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ )להלן:  .1
 ומשרדי. ציוד משקילאספקת  116/2115למכרז  ("הספק"

 .ו, ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמאצל הספקהנני משמש בתפקיד _________________  .2

מסוגל לספק למכבי את הציוד המשרדי ו/או המשקי בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר הספק  .3
 / שינוע הציוד לכל האתרים(.  )למעט הפצת

ציוד משקי ו/או משרדי (, באספקת 2114-2113בעל ניסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות ) הספק .4
 וכל השירותים הכרוכים בכך.

משנה( לארגון אחד לפחות בפריסה ארצית הבעל יכולת הפצה מוכחת )שלו או של קבלן  הספק .5
 .2114-2113 מהשנים לשנה, בכל אחת  ₪מיליון  4בהיקף כספי של  לפחות 

 
  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .6

 

 

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 

 

 אישור

 

הופיע בפני _________________,עו"ד, במשרדי ברחוב  __________הנני מאשר בזה, כי ביום 

זהות  ידי תעודת עצמו על __________ _________________, מר _______________, שזיהה

מספר ______________, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 

 רתו הנ"ל וחתם עליה בפני.אישר את נכונות הצה -הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 

 

 

______________________ 
 חתימה וחותמת
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 'ז נספח
 ציוד משרדי -אמות מידה

 
 

 אמות מידה ציוד משקי

 
 

 )בכל אחד מהתחומים(. 70% הוא כ"ולסה  ,מדדים קבוצת תת לכל מזערי איכות ציון
  

 משקל  ב-%פירוט מדדים קבוצת מדדים
 ציון  

מ-1 עד 10

 ציון איכות 

מזערי

       25.00איכות המוצרים שנמסרו לדוגמא בהתאם לסעיף 4 פרק 1 במפרט

          17.50       25.00סה"כ איכות מוצרים

         2.00התרשמות ממערכות המידע של הספק ויכולתם לתמוך בפעילות.

תהליכי אבטחת האיכות אשר מקיים הספק- תוצרת נכנסת, תוצרת 

יוצאת.במסגרת הצעת המחיר יציג הספק בכתב את תהליכי בקרת 

       12.00האיכות

         2.00קיום תקן ISO רלבנטי

מערך לוגיסטי – איכות המחסנים )אופן אחסנת הציוד סדר וניקיון גודל 

       10.00מחסן(  וצי הרכב העומד לרשות הספק לשם מתן שרות בפריסה ארצית 

         8.00שיטת האחסון והליקוט- ממוכן / ידני

          23.80       34.00סה"כ יכולות לוגיסטיות ומחשוב ובקרת איכות

         5.00עמידה במפרטי המוצרים לאורך זמן

         6.00התאמה בין המוזמן למתקבל )סוג מוצר, כמות, זמינות(

         4.00התאמת חשבוניות לאספקות ולמחירון 

         3.00מתן מענה לצרכים מיוחדים

         4.00עמידה בלוחות זמני אספקות

         9.00שביעות רצון כללית

          21.70       31.00סה"כ שביעות רצון לקוחות

 התרשמות 

כללית מהספק
 10.00       התרשמות כללית

7.00            

          70.00    100.00סה"כ

 התרשמות 

מאיכות 

המוצרים

 שביעות רצון 

לקוחות- כולל 

מכבי

 יכולות 

לוגיסטיות, 

מחשוב 

ובקרת איכות

 משקל ב-%פירוט מדדים קבוצת מדדים
 ציון  

מ-1 עד 10

 ציון איכות 

מזערי

       20.00התאמת הדוגמאות למפרטים

         5.00נייר - תלישת פרפורציה תלישה חלקה ללא קריעה בנייר

ניילונים-מידת תלישת הפרפורציה תלישה חלקה ללא קריעה בין 

שני השקיות ,חוזק הלחמת שקיות יבוצע ניסוי ניעור ידני של 

         4.00השקית כך שלא יבוצעו פתיחת התפרים או קרע בניילון

כלים חד פעמים- צלחות חוזק,וקשיחות,  כוסות שליפת כוסות 

         3.00בנקל לכל כוס בודדת

מתקנים נייר וסבון -נוחות שימוש )יציאת הנייר בקלות בצורה 

בודדת(  וחזות וונראות של המוצרים )התקנה נוחה של המוצרים 

         3.00ומילוי הסבון (

           24.50       35.00סה"כ איכות המוצרים

         5.00קיום  תהליך בקרת איכות המוצר לפני כניסתו למלאי הספק

         5.00קיום תהליךבקרת התאמה בין הזמנת לקוח לאספקה בפועל 

         5.00בקרת התאמת תעודות משלוח להזמנה והאספקה וחתימת הלקוח

ISO 5.00עמידה בתקן         

           14.00       20.00סה"כ בקרת איכות

         3.00 כמות מחסנים ופריסתם 

         7.00אופן ושיטת הזיהוי והאחסון )ממוחשב ,ידני . ברקוד וכו'(.

מערכת ממוחשבת לניהול מלאי, ניהול ומעקב אספקות והזמנות, 

תעודות משלוח, ניהול ומעקב חשבוניות ) כולל הפקת דוחות בכל 

         5.00הנושאים שהוגדרו (.

           10.50       15.00סה"כ יכולות לוגיסטיות

         5.00עמידה במפרטי המוצרים לאורך זמן

         5.00התאמה בין המוזמן למתקבל )סוג מוצר, כמות, זמינות(

         2.00התאמת חשבוניות לאספקות ולמחירון 

         3.00מתן מענה לצרכים מיוחדים

         5.00עמידה בלוחות זמני אספקות

       10.00שביעות רצון כללית )רמת שירות, מומחיות, מוניטין וניסיון(

           21.00       30.00סה"כ ממוצע - שביעות רצון לקוחות

          70.00    100.00סה"כ

 שביעות רצון לקוחות- כולל מכבי

 איכות מוצרים ע"פ דוגמאות

 יכולות לוגיסטיות ומחשוב

 בקרת איכות של המציע
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 נספח ח'

 מבנה טופס להצגת  שאלות

 מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

 מנהלה
  1     

2     

3     

4     

 מפרט
  1     

2     

3     

4     

 הסכם
  1     

2     

3     

4     

5     

אישור עריכת 
 ביטוחים

 1     

2     

3     

 טופס הצעה
 1     

2     

3     

4      

 ערבות
  1     

2     

 תצהיר
  1     

2     

3     

4      
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 נספח ט'

 מכבי - מפת המחוזות
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 מכבי -תכנית הפצה שבועית 

 

 
 

יום היום דיום גיום ביום א

אזורנאות שושניםיהוד גדרההוד השרון
קרית שרתבת ים כצנלסוןאור יהודהגני טלכפר -סבא

חולון אילתקדושי קהיר בת יםמרום נוהגן יבנהכפר שמריהו
מכבי טבעי -ברקתזמנהוף בת יםשכ' התקווהאשדוד ד'נתניה דרום 

קרית בן גוריוןבת ים -רמת יוסףבית אמפא )ת"א (אשדוד ו'דוד המלך נתניה
מרכז המכוניםמעונות בת יםהדר יוסףאשדוד ז'נתניה מזרח
נווה יםבית רופאים שפיראהס 19 מר"שאשדוד ג'אבן יהודה

בית דגןשנקר 51 חולוןאזורי חןאשדוד יא'תל מונד
בימ"ק קוגל חולוןהשל"השעלביםרעננה

סיטי- המרד 27 ת"אפרס נובל ראשל"צרמת אביב ג'מזכרת בתיהמר"ש כפ"ס

יפוראשל'צ )גן העיר(ברודצקי ר' אביבקניון רננים רעננה

בלפור 2  בימ"קקרית ראשוןמר"ש  רמת גןיד אליהואלעד

בימ"ק קינג ג'ורג'יבנהרמת גןשוהם

רחובותקריית אונוהר נוףגבעת שמואל

מלון זהר ב"שרחובות מזרחגאולהתל השומר

רמות ב"שנס ציונה אם וילדהרצליה )השרון(גילהבני ברק

נחל עשןנס ציונה הרצליה )הנדיב(מבשרת ציוןבימ"ק גני תקווה

נווה זאב ב"שלודפ"ת שפיגלאגריפס 15בני ברק כהנמן

עומררמלהמעבדה הלמר פ"תאגריפס 42בימ"ק ביאליק  ר"ג

להביםפ"ת עמישבמירב ירושליםבימ"ק ויצמן גבעתיים

קרית מלאכיגבעתיים שביטראש העיןבר אילן

באר שבעשק"ם גבעתייםכפר יונהמזרח ירושליםקרית גת

שכונה ט'ברנר 13נתניה סמילנסקיאתרי המקרא

שכונה יא'איכילוברמהש'בית-שאןכוכב גת

ירוחםהדר-דפנהאום-אל-פחםאשקלון
דימונהאבן-גבירולמכבים * 4מחוז הצפוןשדרות
מצפה-רמוןבלפור 10מודיעיןכרמל-חורבנתיבות

ערדבלפור 7קרית ספר *2נוה-שאנןסעד )בנתיבות(
מיתראסתטי  דזנגוףגבעת זאבמר"ש וינגייט

עין-הבשוראסותאאולטרסאונד ירושליםטירת-הכרמלב"ר בית שמש
נוה-דקליםאורניתמר"ש ירושליםדלית-אל-כרמלבית שמש

רהטכוכב-יאירביתרזכרון יעקבבית שמש מזרח
כסייפאאלקנהאפרתיקנעםרמת בית שמש

לקיהאריאלנשרהדסה הקטנה
שגב-שלוםאלפי מנשהקרית-יםבק' אישפוז רמבםמרכז קליטה

ערוערפרדס-חנהקרית-אתאגראנד קניון פזיו'
אופקיםחדרהמעבדה צ'ק פוסטחיפה -הדרכפר-יאסיף

אור-עקיבאק. ביאליקמכבי טבעינהריה
קלאנסווהקרית-מוצקיןפרדיסמעלות
טייבהקרית-מוצקין צפוןבי"ח בני ציון משגב

טירהקרית-מוצקין-מר"שב"ר ראשוןצפת+ שלוחה
קרית-מוצקין- בית אילדןב"ר ראשון מזרחעכו

רמותקרית-טבעוןב"ר רמלהכרמיאל

פסגת זאברכסיםב"ר מודיעיןחצור-הגלילית

מעלה אדומיםמגדל-העמקב"ר נס ציונהשפרעם

מחוז השפלהנצרת+ שלוחהב"ר תלמי מנשהקרית שמונה

עפולהב"ר ב"ש קצרין
מגה לאבטבריהב"ר ירושליםמג'דל שמס

טורעאןב"ר אפרת
אילתעראבה
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 נספח י'

 מכבידנט –הפצה נקודות

 בסמוך לסניף מכביבתוך2 כתובת שם המרפאה

 כן ג' 36רח' הרצל  אופקים

 לא נווה סביון 12רח' בר לב  אור יהודה

 כן 39שד' התמרים  אילת

 כן 1רח' ניסים גאון  אלעד

 כן , אזור ד'12רח' שייטים  אשדוד

 לא 7רח' כנרת  אשדוד יא'

 כן 3רח' הגבורה  אשקלון

 כן קניון קרית הממשלה 4רח' התקוה  באר שבע

 כן 17רח' יצחק רבין  שמש-בית

 כן 1רח' ישמח ישראל  ביתר עילית

 כן 34רח' רבי עקיבא  בני ברק

 כן 64רח' הרב כהנמן ו' /  בני ברק כהנמן

 כן 21רח' קדושי קהיר  בת ים

קניון  53רח' דרך יצחק רבין  גבעתיים
 53483, מיקוד 6גבעתיים, קומה 

 לא

 כן 14רח' הבנים  הוד השרון

 כן 7רח' השרון  הרצליה

 לא , קניון פסגת זיכרון2הדגן  זכרון יעקב

 כן 13רח' הלל יפה  חדרה

 כן 9רח' לנדאו  חולון

 כן 6קומה , מרכז חורב, 15רח' חורב  חיפה

 כן 41רח' אגריפס  ירושלים

 כן 45רח' חיים תורן  פסגת זאב

 כן 1רח' גיבורי החיל  יבנה

 לא 83רח' וייצמן  כפר סבא

 לא 9רח' החרושת  כרמיאל

 כן 8רח' תלתן  מודיעין

 כן 2שד' יחזקאל  מודיעין עילית

 כן 8רח' אחד העם  נהריה 

 כן קניותר 53רח' אירוסים  נס ציונה

 כן 14שד' מעלה יצחק רבין  נצרת עילית

 כן 11רח' ד"ר סמלו יוסף  נתיבות

 לא 8קומה  17רח' שטמפפר  נתניה

 לא )בית הדואר( 39רח' אלעזר בן יאיר  ערד

 כן 3רח' שפיגל  פתח תקוה

 כן 39רח' ירושלים  קרית אונו

 לא )מול קניון עזריאלי( 42רח' העצמאות  קרית אתא
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 בסמוך לסניף מכביבתוך2 כתובת שם המרפאה

 כן 64העצמאות  שד' קרית גת

 לא 6רח' גורדון  קרית מוצקין

 כן ג.סלעים 17רח' דרך הציונות  ראש העין

 כן 15רח' רוטשילד  ראשל"צ

 כן פרס נובל 33רח' שמעון פרס  פ.נובל-ראשל"צ

 כן 27רח' משה סמילנסקי  רחובות

 כן 11שד' וייצמן  רמלה

 לא 32רח' ביאליק  רמת גן

 כן 3רח' הנצח  רמת השרון

 לא ק. רננים א.ת 2רח' המלאכה  רעננה

, כניסה ב', קומה 31שד' עמק איילון  שוהם
 א'

 כן

 כן רמת החי"ל 21רח' הברזל  ת"א אסותא

 לא 43רח' ברודצקי  ת"א רמת אביב

 לא 19רח' הס  תל אביב

 

 

 

 אסותא - נקודות הפצה

 

 

 יעד אספקה
נקודות 
 כתובת אספקה

 , מחסן מרכזי, מחסן משקי, מחלקות21הברזל  נקודות 21 רמת החייל, ת"א

 1,6,7,8,14, קומות C, בנין עוגן 11הברזל  נקודות 11 רמת החייל, ת"א

 ,19הברזל  נקודה אחת רמת החייל, ת"א

 , קומה ג', צ'ק פוסט, חיפה55קניון לב המפרץ, שד' ההסתדרות  נקודה אחת  חיפה

 אזור תעשיה ראשל"צ, מאחורי קניון הזהב, 13רח' מזל אליעזר  נקודה אחת ראשל"צ

 5, 4, קומה 11", שד' יצחק רגר 7באר שבע, "מגדל  נקודה אחת באר שבע

 , תל אביבC, כניסה 96אסותא השלום, רח' יגאל אלון  נקודות 2 אסותא השלום 

 , רובע ח', אשדוד2שער  -שד' מנחם בגין, מרכז כלניות נקודה אחת אשדוד 

 , רעננה124אחוזה  אחתנקודה  רעננה

 , חולון43גאולים  נקודה אחת חולון
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 בית בלב -נקודות הפצה 

 

 דיור מוגן סניף 

 88111, אילת 39שד' התמרים  אילת

 7762317ב' רובע ה', אשדוד 15הרב ניסים  אשדוד

 2641143, קריית מוצקין 76חשמונאים  בית אילדן

  5931511, בת ים 67שדרות העצמאות  בי"ח, בת ים

 46121, הרצליה 8רחוב המנופים  הנהלה

 4428551 , כפר סבא 58אנצו סירני  כ"ס

 3665114  , נשר11השלום  נשר

 8496511, עומר 5דרך האגם  גני עומר

 9626112, ירושלים 35שד' בן צבי  רחביה

  4727824, רמת השרון 52יהודה הנשיא  רמת השרון

 4361126, רעננה 311אחוזה  רעננה

  6927121, נווה שרת, תל אביב 18הצנחנים  תל אביב

 5262111, תל השומר 36 37ביתנים  תל השומר


	1. כללי
	1.1. מכבי שירותי בריאות (להלן "מכבי") מעוניינת להתקשר עם עד 2 ספקים המסוגלים לספק לאתרי מכבי בפריסה ארצית:
	1.1.1. ספק אחד לאספקת ציוד משקי .
	1.1.2.  ספק אחד לאספקת ציוד משרדי .
	(להלן ביחד "הציוד") הכל כמפורט במסמכי המכרז.
	הספק רשאי להגיש הצעה עבור אספקת ציוד משרדי  ו/או ציוד משקי ע"פ שיקול דעתו. יבחר בנפרד זוכה אחד לגבי ציוד משרדי וזוכה אחד לגבי ציוד משקי ( יתכן זוכה אחד לשני סוגי הציוד ) .
	1.2. מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות בהתאם למפרטי הציוד המשרדי והמשקי, יעדים והכמויות המוערכות כמפורט בנספח א' ובנספחים ג' ו- ג'1.
	1.3. בנוסף למכבי, משתתפים במכרז גם הגופים הבאים: מכבידנט בע"מ (להלן "מכבידנט") – ציוד משרדי ומשקי; אסותא מרכזים רפואיים בע"מ (להלן "אסותא") - ציוד משקי בלבד ;  בית בלב בע"מ  (להלן "בית בלב") - ציוד משרדי בלבד.  שלושת הגופים ביחד יקראו להלן "הגופים המש...
	1.4. פריסת השירותים ונקודות האספקה בכ- 270 מתקנים,  כמפורט בנספחים ט' ו-י'.
	1.5. ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי ולגופים המשתתפים (כל אחד בנפרד לפי שיקול דעתו) שמורה האופציה  להאריך את תקופת ההסכם ב- 2 תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם, בתנאים: (1) זהים ; או (2) מיטיבים בתיאום עם הזוכה.
	1.6. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי  רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
	החלטות מכבי במסגרת מכרז זה, לרבות בחירת הזוכה, נעשות גם בשם ומטעם הגופים המשתתפים ותחייבנה אותם.
	1.7. לא יתקיים משא ומתן.
	1.8. מועד תחילת אספקת הציוד, תוך 30 יום מחתימת הסכם ההתקשרות (נספח ב') ע"י הצדדים.
	1.9. מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם להלן, אם ירצו בכך בכל שלב משך ההסכם.

	2. הגדרות
	בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.
	"אתרי מכבי" – כלל האתרים לאספקת הציוד, עבור מכבי ועבור הגופים המשתתפים.
	"קבלן משנה" - נותן שירות בשם הספק הזוכה במכרז. לספק יתאפשר להעסיק קבלן משנה בהעסקה ישירה בלבד ולמטרת הפצת/שינוע הציוד בלבד.
	"הגופים הנוספים" – קרן מכבי (ע"ר), נ.ב.ט. ניסוי ביצוע וטכנולוגיה בע"מ, מכבי יזמות וניהול בע"מ, קבוצת מכבי אחזקות בע"מ, אסותא – בציוד משרדי; בית בלב – בציוד משקי. הכל על-פי שיקול דעתם של הגופים. הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם ההתקשרות - נספח ב' למסמכי המכרז.

	3. מנהלה
	3.1. רכישת מסמכי המכרז
	המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או כל מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 19.2.15 ועד ליום 9.3.15 בתמורה לתשלום סך של  1,500 ...

	3.2. בירורים ופניות
	3.2.1. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו אל נציגת מכבי: גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, כאמור לעיל.
	3.2.2. הגשת שאלות תתאפשר עד ליום 22.3.15 בשעה 12:00, וזאת אך ורק בקובץ Word בנוסח ובמבנה המצ"ב כנספח ח', באמצעות דואר אלקטרוני: mandel_an@mac.org.il. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת פנייתו בטלפון מס': 03-5143643.
	3.2.3. פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף לעיל לא תענינה.
	3.2.4. על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תישלחנה התשובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.
	3.2.5. תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני  עד ליום 1.4.15.
	3.3. אופן ומועד הגשת ההצעות
	3.3.1. את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!) במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי רגיל 116/2015, לידי גב' ענת מנדל - רכזת ועדת המכרזים, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14" (או למי שימונה כממלא מקומה).
	3.3.2.  ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום א' 19.4.15 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
	3.3.3. את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג' של מסמכי המכרז, ועל גבי מדיה מגנטית - נספח   ג'1 אשר תודפס ותחתם על ידי הספק בחתימה וחותמת בכל עמוד. במקרה של סתירה בין המדיה המגנטית לבין פלט המחשב  מהמדיה המגנטית - יקבע האמור בפלט המחשב המו...
	3.3.4. ההצעה תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט בסעיף 3 בטופס ההצעה, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.
	3.3.5. למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בכריכתם המקורית כפי שנרכשו ממכבי, היא תכלול את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.
	3.3.6. המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה ע"י רכזת ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.
	3.3.7. ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם – תשלח לכל רוכשי המכרז לפי העניין.
	3.3.8. על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם, אם וככל שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר...
	4. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
	4.1. רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
	4.1.1. תאגיד מורשה כחוק בישראל.
	4.1.2. בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
	4.1.3. הכנסותיו של המציע בשנתיים האחרונות (2013-2014) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן לפחות 6 מיליון ₪ לכל שנה למציע ציוד משקי;  או לפחות 5 מיליון ₪ לכל שנה למציע ציוד משרדי. למען הסר ספק,  מציע אשר יגיש הצע...
	4.1.4. מסוגל לספק למכבי את הציוד המשרדי ו/או המשקי בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר (למעט הפצת/ שינוע הציוד לכל האתרים).
	4.1.5. הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות (2013-2014), באספקת ציוד משקי ו/או משרדי וכל השירותים הכרוכים בכך.
	4.1.6. הינו בעל יכולת הפצה מוכחת (שלו או של קבלן המשנה) לארגון אחד לפחות בפריסה ארצית בהיקף כספי של  לפחות 4 מיליון ₪ לשנה, בכל אחת מהשנים  2013-2014.
	4.1.7. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 100,000 ₪, בהתאם לאמור בסעיף 6 להלן.
	4.1.8. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
	4.1.9. יגיש הצעה לכל הפריטים (משקי ו/או משרדי לפי העניין) ולכל הגופים המשתתפים.
	4.1.10. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך, ובכפוף לפירעון התשלום בפועל.
	4.2. עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים – הצעתו תפסל.
	4.3. ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך פרק זמן קצוב שייקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל נייר אחר כאמ...
	5. התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה
	5.1. המציע יאשר, כי הצעתו תהיה בתוקף במשך 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופות נוספות של עד 60 (ששים) יום כל אחת, ובמקרה זה יהיה כל מציע ר...
	5.2. הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תישלח למכבי על ידי המציע בכתב, לידי הגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתוך 2 ימי עבודה מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.
	5.3. בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי המציע.
	5.4. ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף 5.2 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף 5.3 לעיל, לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.
	6. ערבות הגשה
	6.1. להצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל של 100,000 ₪ (מאה אלף שקלים חדשים), על-פי הנוסח המצורף כנספח ה' למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן מהותי (להלן: "הערבות"), אשר תשולם בתוך 10 (עשרה) ימים ממועד הדרישה. הערבות תציין במפור...
	6.2. בנוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד-צדדי את הערבות לתקופות נוספות בנות 60 (ששים) יום כל אחת, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על-פי סעיף 5 לעיל, ותהיה בתוקף לתקופה נוספת זו.
	6.3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט הערבות של מציע, כולה או חלקה, כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי לסעדים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי שנתנה למציע הזד...
	6.3.1. הוא נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;
	6.3.2. הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;
	6.3.3. הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;
	6.3.4. לאחר שנבחר כזוכה במכרז, הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של מכבי עם הזוכה.
	6.4. הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור – תיפסל על הסף.
	7. אישור עריכת ביטוחים
	7.1. אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות (להלן: "אישור עריכת הביטוחים"). המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטה של אישור עריכת הביטוחים,  חתומה על ידי חברת הביטוח.
	7.2. יובהר, כי לא יתקבלו בטיוטה החתומה שתוגש שינויים בסכומי הפוליסות או שינויים מהותיים נוספים. במקרה של שינויים מסוג זה, לרבות אי קיומה של איזו מהפוליסות הנדרשות, תיפסל הצעת המציע.
	למרות האמור לעיל, במקרים כאמור, תהא ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע לתקן את אישור עריכת הביטוחים עד שלב ההכרזה על הזוכה במכרז.
	שינויי נוסח שאינם מהותיים שייעשו על-גבי הטיוטה הנ"ל יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של מכבי, שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד למועד ההכרזה כאמור.

	7.3. שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף 3.2 לעיל.
	7.4. הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות את אישור עריכת הביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.
	8. בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות
	8.1. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
	8.2. אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים להלן: מחיר – 80%; ואיכות 20%, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתיבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות.
	8.3. ציון האיכות:
	בהתאם למסמך אמות מידה – נספח ז'.

	8.4. ציון המחיר:
	בציוד המשקי: 96% מציון המחיר ייקבע על פי סכום מכפלת מחירי פריטי הציוד המשקי באומדן הכמויות השנתי שבטופס ההצעה כמפורט בנספח ג' עבור מכבי והגופים המשתתפים יחדיו ; 2% מציון המחיר יקבע על סמך אחוז הנחה מינימאלי ממחירון הספק לשוק המוסדי עבור פריטים שאינם ב...
	בציוד המשרדי:
	96% מציון המחיר ייקבע על פי סכום מכפלת מחירי פריטי הציוד המשרדי באומדן הכמויות השנתי שבטופס ההצעה כמפורט בנספח ג' עבור מכבי והגופים המשתתפים יחדיו ; 2% מציון המחיר יקבע על סמך אחוז הנחה מינימאלי ממחירון הספק לשוק המוסדי עבור פריטים שאינם בטופס ההצעה נ...

	8.5. המציע במכרז יספק, על פי דרישת מכבי וללא תשלום, דוגמאות לצורך בדיקה והתרשמות, וזאת בתוך 7 ימים מדרישת מכבי, ככל שידרש. הכול כאמור במפרט -  נספח א'.
	8.6. ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של המציע, מומחיותו, משאביו, ניסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, מוניטין של היצרן וניסיון בארץ, על סמך הנתונים שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויו...
	8.7. ועדת המכרזים תדחה הצעה של מציע שלא יעמוד בציון איכות מזערי ברכיבים הכלולים בסעיפי האיכות דלעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שייקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
	8.8. יודגש כי הציון המשוקלל יינתן אך ורק לגבי הצעות  שעמדו בתנאים המוקדמים שבסעיף 4 לעיל, בציוני האיכות המזעריים ובדרישות ההכרחיות במפרט.
	8.9. באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "ניסיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד שלמכבי לא היה "ניסיון גרוע" עם מציע זה .
	לצורכי סעיף זה, המילים "ניסיון גרוע" פירושן:
	א. אי שביעות רצון מאיכות המוצרים ו/או השירותים ;
	ב. מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.

	8.10. ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
	8.11. ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לשירות ולמוצר המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה, אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא...
	8.12. מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  מעלה או כלפי מטה, אם הסטייה אינה סבירה, לדעת מכבי.
	8.13. ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל, מכל סיבה  שהיא, או יבוטל על-ידי מכבי בתוך 3 (שלושה) חודשים מיום תחילתו.
	9. התחייבויות המציע הזוכה במכרז
	9.1. הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז, בתוך 7 (שבעה) ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.
	9.2. הסכם ייחתם בין הזוכה לבין מכבי וכל אחד מהגופים המשתתפים, בנפרד.
	9.3. הזוכה מתחייב להמציא למכבי ולכל אחד מהגופים המשתתפים לפי העניין, לפחות יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח.
	9.4. ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות כמופיע בנספח ב' למכרז.
	9.5. מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
	9.6. במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, ימסור המציע הזוכה למכבי ולכל אחד מהגופים המשתתפים (לפי העניין), ערבות בנקאית אוטונומית לביצוע התחייבויותיו על-פי הנוסח המצ"ב.
	10. ביטול המכרז
	10.1. לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם על-ידי מכבי והמציע הזוכה הסכם לאספקת ציוד משקי ו/או ציוד משרדי,  והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות (נספח ב').
	10.2. מכבי תהא זכאית, בכל עת, לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית - אך לא חייבת - לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז כאמור.
	10.3. הודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל רוכשי המכרז/המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.
	10.4. החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.
	11. עיון במסמכי המכרז
	11.1. בהתאם להוראות תקנה 21(ו) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, לאחר פרסום תוצאות המכרז, עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה לאחר תיאום מראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום סך של 500 ₪ לשעה או חלק ממנה  למכבי לכיסוי ה...
	11.2. עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי.
	12. בעלות על מסמכי המכרז
	מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.
	13. סמכות שיפוט
	סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל אביב - יפו.
	2
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	2.2.4
	2.2.5
	2.2.6
	2.2.7
	נספח להסכם
	יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה

	7לכבוד
	מכבי שרותי בריאות
	1. כתב הצהרה והתחייבות המציע

	3. רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה:
	נא וודא וסמן ב-X שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך:
	 תעודת התאגדות.
	 אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, אשר יפרט את מורשי החתימה בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. אישור זה יישא תאריך של עד 3 חודשים לפני מועד ההגשה.
	 אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.
	 אישור רואה חשבון על היקף פעילות כספית.
	 אישור מטעם היצרן הכולל את מפרט הנייר הטרמי כנדרש.
	 אישור MSDS  מטעם חברת זוהר דליה עבור מוצר מספר סידורי 69 ו-85 בנספח ג'1.
	 מחירון לגופים מוסדיים.
	 טופס הצעה – נספח ג'– כשהוא מלא וחתום.
	 נספח ג'1 – על גבי מדיה מגנטית - בתוספת עותק מודפס, מלא וחתום.
	 טופס פרטי המציע - נספח ד' - כשהוא מלא וחתום.
	 ערבות בנקאית – נספח ה' למכרז.
	 תצהיר עשוי בפני עורך דין - נספח ו' למסמכי המכרז.
	 טיוטה של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח.
	 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי.

	טופס פרטי המציע
	ערבות זו אינה ניתנת להעברה.


