
 12/10/2015 תאריך: 

 – מכבי שירותי בריאות -

 "(השובר"-)להלןיום המשפחה שוברים לבקשה להצעת מחיר לאספקת  

     כללי .1

 ם שוברי  לקבל הצעות לאספקת"מכבי"( מעונינת  - כבי שירותי בריאות )להלןמ 1.1

 "( , כמפורט בבקשה. וברשה" -)להלן בילוי לקניות/

, מח' מיכל שופמןולשלוח אל  )נספח (  ההצעה המצורףאת ההצעות יש למלא על גבי טופס  1.2

 shufman_m@mac.org.il: לדוא"ל  ,, אגף הרכשציוד וחומרים –רכש 

 . 12.11.2015 מועד הגשת ההצעות : 1.3

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

ימים מקבלת הודעה על  7על ההסכם המצורף לבקשה תוך  יחתוםתתקשר מכבי,  ועמ ספק 1.5

פרד מהסכם נ.  מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי ורצונה של מכבי להתקשר עמ

 ההתקשרות שייחתם.

לאחר הודעת מכבי לספק על הכמות אותה היא מתכוונת להזמין, וטרם ביצוע ההזמנה  1.6

בגובה סכום רכישות השוברים, ערבות בנקאית אוטונומית  מכביספק לימסור ה בפועל, 

 שלהלן(. 4נוסח שיהא מקובל על מכבי )ראה סעיף ביצוע התחייבויותיו עפ"י הל

  המפרט המבוקש .2

 כללי: 2.1

שוברי לחברות הבנות של הכמו כן, יוצעו השוברים יירכשו במרוכז ע"י מכבי.  2.1.1

 .באותם התנאים המעוניינות בכך מכבי

 50רחבה, לפחות השוברים יוצעו לאתרים בפריסה ארצית  -סת השירותים פרי 2.1.2

 מובילות בפריסה ארצית. תרשתו 15אתרים ברחבי הארץ ולפחות 

נקודות חלוקה ברחבי הארץ )מחיפה עד אילת(  10-הזוכה יספק את הכרטיסים לכ 2.1.3

מראש עם אנשי הקשר שיוסמכו ע"י שיקבעו ע"י מכבי. החלוקה תקבע בתאום 

 .מכבי

 :תקופת ההתקשרות 2.1.4

 2016ינואר /2015 דצמברבחודש  רכישה חד פעמית 2.1.4.1

 2017/06/03  - מועד אחרון למימוש השוברים 2.1.4.2

 מדדים לבחינת איכות ההצעות יכללו בין היתר: 2.1.5

 .מספר אתרים מוצע גדול 2.1.5.1
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 פריסה ארצית רחבה. 2.1.5.2

 תוקף ארוך יותר מהנדרש לשוברים. 2.1.5.3

 בארגונים גדולים.היקף ניסיון רחב  2.1.5.4

 : דימותדרישות מק 2.2

 קניות/בילוי.שנים בתחום שוברי  3הספק המציע יהיה בעל ניסיון של  2.2.1

 2 -לכ ון של שנתיים לפחות בניפוק שוברייםהספק המציע יהא בעל ניסי 2.2.2

 (עובדים כ"א 1,000ארגונים גדולים )מעל 

 :אומדן כמויות 2.3

 שוברים 9,000 -כ 2.3.1

מרכישות כבי הנתונים הידועים למהאומדן הינו הערכה בלבד ומבוסס על  2.3.2

. מכבי אינה מחוייבת לכמות , ללא חברות הבנות שתצטרפנה השנהעברב

 .האומדן או לכמות כלשהיא

ניתן להציע ערכים מוספים לשוברים כגון :  –ערכים מוספים לשוברים  2.3.3

כרטיסי הנחה לכניסה לאתרים נלווים, כרטיסי הנחה לרכישת מוצרים 

 נוספים.

 :תמורהה .3

ימולא בנספח א' להסכם שווי השובר  מע"מ מקסימום. כולל₪  45 - עד עלות השובר 3.1

 )מחירון(.

סכום מכירת  עם סיום מכירת השוברים במכבי, ימציא הספק למכבי ערבות  בגובה  3.2

השוברים ובתמורה תעביר מכבי שרותי בריאות את מלוא התשלום בגין כל השוברים 

 שנרכשו.

 מיום הוצאת החשבונית. 30שוטף + -תנאי תשלום 3.3

 ימים. 45 -צעהתוקף הה 3.4

 : ערבות .4

בסכום  אוטנומית , בלתי תלויה  הספק ימציא למכבי שירותי בריאות ערבות בנקאית 4.1

ובתמורה תעביר מכבי שרותי בריאות את מלוא  התשלום ) כולל מע"מ ( השוברים  מכירת 

 בגין כל השוברים שנרכשו, בהתאם לתנאי התשלום.  

ת לינארית לכל אורך תוקף השוברים החל הערבות תופחשווי מ  75%תנאי הערבות הן:  4.2

יום ממועד פקיעת  30הערבות תהא בתוקף עד שווי מ 25%, תחילת תוקפם  מיום רכישתם

 תוקף כלל השוברים ויתכלו ביום זה.   



 

 תאריך : ________

  הסכם

 

 

 ".הספק"להלן  ח.פ. __________בין מכבי שרותי בריאות, להלן מכבי לבין ____________
 

 

 

 

 ההסכם תקופת .1

בגין מימוש השוברים,  .2016עד סוף פברואר יעמוד בתוקף  זה לרכישת השובריםסכם ה 1.1

   [."תקופת ההסכם"]להלן:  ם בתוקף עד למימוש אחרון השובריםיהיה ההסכ

 

 תמורה .2

, בנספח א'יהיו כמפורט ומחיריהם  המסופקים על ידי החברה למכבי  רשימת השוברים 2.1

 .השוברים אותם היא מעוניינת לרכוש מהספק ובהתאם להודעת מכבי על

 אספקת השוברים .3

נקודות חלוקה ברחבי הארץ )מחיפה עד אילת( שיקבעו  10-הזוכה יספק את הכרטיסים לכ 3.1

 .ע"י מכבי. החלוקה תקבע בתאום מראש עם אנשי הקשר שיוסמכו ע"י מכבי

 תנאי תשלום .4

 יום.  30 תמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף +ה 4.1

)אכיפת ניהול חשבונות(  םציבורייאישור עפ"י חוק עסקאות גופים הספק יציג בפני מכבי  4.2

  או מע"מהמעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק  1976 – תשל"ו

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

 .בהתאם לחוק "מלמע ועסקאותי

 מועסקי הספק .5

מכבי ייחשבו ל השובריםהספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת    5.1

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

 לגבי  , על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריותבאופן בלעדי בעקיפין, ויועסקו על ידו

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

 נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה 5.2

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

 אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי.

יקבע  אם, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, מכבישפות את מתחייב לפצות ו/או ל ספקה 5.3

על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

  

 אנשי קשר .6

 עם  הספק.להיות איש הקשר הישיר  גלית שפרמכבי ממנה בזאת את   6.1



 .מכביעם  להיות איש הקשר הישיר  _______הספק ממנה בזאת את  _____ 6.2

 הסבת הסכם .7

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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 ערבות בנקאית .8

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הספק לפי ההסכם, יפקיד הספק בידי מכבי, ערבות  8.1

המצ"ב  בידי מכבי צמודה למדד המחירים לצרכן, בנוסח שיאושרבנקאית אוטונומית 

הערבות שווי מ  75%שקלים חדשים(, ארבע מאות אלף ₪ )   400,000, בגובה של כנספח ג'

מהערבות תהא  25%, תחילת תוקפם לינארית לכל אורך תוקף השוברים החל מיום  תופחת

 כלו ביום זה כדלקמן:וית יום ממועד פקיעת תוקף כלל השוברים 30בתוקף עד 

 סכום הערבות לאחר ההפחתה תאריך .9

31/03/2016  ₪                     350,000  

30/06/2016  ₪                     300,000 

31/9/2016  ₪                     250,000 

31/12/2016  ₪                     200,000 

30/03/2017  ₪                     150,000 

30/06/2017  ₪                     100,000 

 

כל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו על פי החוזה, תהא מכבי רשאית לממש את ב 9.1

הערבות, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, 

 לבוררות, למו"מ משפטי כלשהו, או למתן הוכחה כלשהי.

מכבי בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות, יהא הספק השתמשה  9.2

חייב לחדש את הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, 

)שבעה( ימים מהיום בו קיבל הספק הודעה כי מכבי גבתה את הערבות או כל סכום  7תוך 

 ממנה.

סיים לפצות את מכבי, אם היה נדרש פיצוי, תחזיר הסתיימה תקופת ההתקשרות, והספק  9.3

 מכבי לספק את כתב הערבות הבנקאית.

 

 סודיות .10

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

  שלישי.

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

 

 

 

 שונות .11



או מכבי ו/או בבעלות מלאה או חלקית, בשותפות או בזכויות של מכבי ו/גופים שבשליטת  11.1

ו/או  ובע"מ  בית בלבו/או ו/ או מכבי אחזקות בע"מ ן עמותת קרן מכבי ו/או מכבי מג

 .ו/או מכבידנט בע"מ פואיים בע"מראסותא מרכזים 

הנוספים לגופים הספק מתחייב לספק את השוברים באותו המחיר ובאותם התנאים  11.2

להתקשר עם  םמעונייניהנוספים ו/או מי מהם יהיו  הגופים, במידה ו9.1כהגדרתם בסעיף 

 וכל התנאים שבהסכם זה יחולו עליהם. זה.הסכם עפ"י תנאי  הספק

 

 םמעוניינילהסרת ספק מובהר, כי בכל מקרה שהגופים הנוספים ו/או מי מהם יהיו 

בו נאמר "מכבי",  הסכםב בכל מקוםה וסכם ז, יחולו עליהם תנאי ההספקלהתקשר עם 

זה, יחולו עליהם, כאילו הסכם יבואו במקומו הגופים הנוספים כאמור, בהתאמה, והוראות 

 , כולל הוצאת חשבוניות תעודות ומסמכים לגוף הנוסף ישירות.היו הם מכבי

 בכך, יוכלו להתקשר עם םמעונייניוד מובהר, להסרת ספק, כי הגופים הנוספים שיהיו ע
זה, אף אם קיימת התקשרות קודמת ו/או אחרת בינם לבין  הסכםעפ"י תנאי במכרז  הספק
התקשרותם הקודמת ו/או האחרת  זה תבוא במקוםהסכם , והתקשרותם עפ"י תנאי הספק

 האמור.  הספקעם 

כל הודעה בקשר להסכם זה  להסכם זה. נספח א' המצורףכתובות הצדדים הן כמפורט ב 11.3

לעיל, תחשב כאילו  ל ידי צד למשנהו על פי הכתובת כמפורטשתשלח בדואר רשום ע

בעת  -ובמקרה בו נמסרה ביד ימים מיום המשלוח,  3ידי הצד אליו נשלחה תוך  התקבלה על 

 .המסירה בפועל

הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה            11.4

אחרת, מכל סכום  ות נשוא ההסכם או מהתקשרות עשוי להיות חב לה מתוך ההתקשר

 שיגיע לזוכה ממכבי.

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים  11.5

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

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

 במישרין ובעקיפין עדעל ידה למכבי רותים וטובין שסופקו יעבור שבספרי החברה מכבי 

 ₪. 0עומדת על   31.12.2014תאריך  

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר  כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. 11.6

ל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד רשום על ידי צד למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעי

 .בעת המסירה בפועל -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  3אליו נשלחה תוך 

 

 

 

 

                                        _______________              ___________________ 

   הספק                                          מכבי שרותי בריאות                                       

 

 



 

 

 

 

 כולל מע"מ מחירון  -נספח א'  

 כמות שווי השובר  ₪ עלות   ליח'  השובר שם
 מוערכת

סה"כ עלות 
 לכמות 

 תוקף השובר

    

 

      9,000      ₪ 405,000  30/6/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

              נספח א'

 

  :טופס ההצעה  . 1

 התאגיד המציע:__________________________________________ 1.1

 כתובת: _______________________  טלפון: _____________________ 1.2

 טבלת מחירים ליחידה :  1.3

נאי מימושו כדוגמת : * בגין כל שובר מוצע יצוין האם קיימת מגבלה/הגדרה כלשהי הנוגעת לת

 .לו"ז למימוש

 ם שיש לצרף להצעה:מסמכי 1.4 

 .אישור תאגיד    

  אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול

 .1976 –ותשלום חובות מס(, תשל"ו  חשבונות

 נותני השירותים  רשתות/חנויות/רשימה מפורטת של שמות האתרים/מתקנים

 הרלוונטים לכל שובר, כולל מיקום גיאוגרפי.

 כל מידע רלבנטי אחר הנוגע לשירות/אתר מוצע. פרוספקטים או 

 .רישום בטבלה של ממליצים בארגונים גדולים כולל טלפונים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נספח ב' 

 

 טופס פרטי המציע

 .המציע נדרש למלא את כל הפרטים להלן, ולחתום בסוף הטופס 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 

 
  פרטי המציע .1
 

 שם
 
 

 מס' עוסק מורשה

 מד משפטי )צורת התאגדות(:מע
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 טלפונים:
 
 

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  

 תיאור כללי של המציע  .2
 

 

 

 

 
 
 כוח אדם .3

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
 
 

 ב. מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע : 
 
 

 ת אנשי השירות הטכני, המועסקים ע"י המציע, בתמיכה מקצועית:ג. שמו
 
 

______________________________               ______________________________ 
 

______________________________                 _____________________________ 
 

                                                                                                                                        
 
 
 ניסיון קודם ולקוחות  .4

 מספר שנות ניסיון של המציע במכירה של שוברים? 
 

 מספר כולל של שוברים שנמכרו על ידי המציע בשנה האחרונה?
 שמות הרוכשים המפורטים להלן:

 
1____ .                 _______________________2____________________________ . 
 



3                 ___________________________ .4____________________________ . 
 
5                   __________________________ .6____________________________ . 
 
הגדולים ביותר להם סיפקנו / מספקים בשנה להלן פירוט לקוחותינו  .5

 האחרונה שוברים
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השובר שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השובר שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 
 

 שם הלקוח:
 

 ר:שם האיש הקש
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השובר שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 : ________________________  חתימת המציע :____________________  חותמת        

 
 תאריך: ______________________

 

 



 'גנספח 

 ערבות בנקאית          
 
 

 ודלכב
 227/99מכבי שירותי בריאות אגודה עותמאנית מס' 

 אביב תל 27רח' המרד 
 

 
 הנדון: ערבות מס' ___________

 
 

 א.נ.
)להלן "סכום הערבות"( כשהוא צמוד למדד ₪  400,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________
 . ל ____________הסכם תשלום עבור שוברים מכוח "החייב"( בקשר עם  –)להלן 

 
 סכום הערבות יתעדכן  ויופחת מעת לעת בהתאם לתאריכים ויעמוד על : 

 

 הערבות לאחר ההפחתה סכום תאריך

31/03/2016  ₪                     350,000  

30/06/2016  ₪                     300,000 

31/9/2016  ₪                     250,000 

31/12/2016  ₪                     200,000 

30/03/2017  ₪                     150,000 

30/06/2017  ₪                     100,000 

 
 
 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 
כה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי , מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלש

כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי 
 על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

ד החדש"( כי המדד החדש "המד –אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן 
 עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______

המדד היסודי"(  אזי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור "  –היינו ____ נקודות )להלן 
 "סכום הערבות המוגדל"(. –עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן 

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

 


