
 

 
 

 
 פ"ע בטיחות בדיקת עבור כחוק מוסמך בודק שרותיבקשה להצעת מחיר לאספקת 

 ("הבקשה" –)להלן   לאוטוקלאבים בעבודה בטיחות פקודת

 
 כללי .1

 בודק שרותי( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

 –לאוטוקלאבים )להלן  בעבודה בטיחות פקודת פ"ע בטיחות בדיקת עבור כחוק מוסמך

 (, כמפורט בבקשה.השירותים" "

לדואר  גרשון ביקחובסקיעל גבי טופס ההצעה המצורף ושלוח אל  למלאאת ההצעות יש  .1.1

 .0.32....01עד יום  bihovsky_g@mac.org.il  אלקטרוני

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

 מכבי רשאית לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.1

. זכייה תוכרז לאחר היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו .1.1

 שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

 מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם ההצעה המיטבית. .1.1

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

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

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

 לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.

ימים מקבלת  7על ההסכם המצורף לבקשה תוך  תםתתקשר מכבי, ייח ועימ ספק .1.1

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

 נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.

ידוע למציע שמכבי תהא רשאית להציג את פרטי הצעתו הכלכלית, ככל שתוכרז כזוכה,  .1.1

 .בפני מציעים אחרים

 

 

 

bihovsky_g@mac.org.il


 

 
 

 

 

 המפרט המבוקש:  .2
 

 שרות .1.1
 

( וקבלת שולחניםבטיחות בעבודה לאוטוקלאבים ) מעקרים  בדיקת בטיחות ע"פ פקודת
 .תסקיר חתום ע"י בודק מוסמך כחוק

 

 :תנאי סף  .2.1.1
 

  ת"התמ משרד של לעבודה פיקוח מאגף בתוקף רישיון .0.3.3.3
 

לפחות  לצורך אבטחת ביצוע העבודה בהסכם יינתן יתרון לספק  שלרשותו יהיו    .2.1.2
 .בודקים מוסמכים 0

 בדיקת איכות לספקאישור הסופי להתקשרות עם הספק יינתן רק לאחר  .2.1.2

 שתוגש. מחירהבהתאם להצעת ו שתתבצע באחד המחוזות 
 

 חודשים 12כול בדיקות אוטוקלאבים לפי מחוזות -כנית עבודה שנתית ת

 

 

  
 חודש לביצוע  מחוז

 אוגוסט מרכז 1

 ספטמבר דרום 2

 אוקטובר צפון 3

 נובמבר שפלה 4

 דצמבר שרון 5

 
 ' המצורף.גאתרים לבדיקה: בהתאם לנספח  .2.1.2

 

 .בודק מוסמך כחוקהכשרה נדרשת של אנשי השירות: הבדיקה תתבצע ע"י  .2.1.2
 

 

 
 התייחסות להובלה, הרכבה, התקנה. .2.1.2

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 נספח א' להסכם(:טופס ההצעה )מהווה את  .2
 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .1.1
 

 .__                                                                                           : שרותשם ה .1.1
 

 /שרות: שרותלקוחות מרכזיים ל .1.1
 

 טלפון איש קשר ותק במכירת שרות חברה

    

    

    

 

 
 

 
 :טופס ההצעה )מהווה נספח א' להסכם( .2.2.1

 

 הערה ש"ח מחיר  אומדן כמות שרות

 בודק שרותי
 עבור כחוק מוסמך
 בטיחות בדיקת

 פקודת פ"ע
 בעבודה בטיחות

 לאוטוקלאבים

141 
 373מכבי + 380

 מכבי דנט

 כמפורט בהסכם 

 בטיחות בדיקת
+בדיקה 

 פ"עהידרוסטטית 
 בטיחות פקודת

 בעבודה
 לאוטוקלאבים

..   

 

 מחיר בדיקה הוא אחיד לכול הארץ וכולל נסיעות. 
 

 
 

 מסמכים שיש לצרף להצעה:  .1.1
 



 

 
 

 רישיון בתוקף מאגף פיקוח לעבודה של משרד התמ"ת   .2.2.1
 

 
 הערות .1.1

 

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

  המחירים אינם כוללים מע"מ 
 ספרות אחרי הנקודה. 0-אין להציע מחיר עם יותר מ 

 מכבי תודיע לספק לגבי אופן האספקה המועדף עליה 
  ימים. .0תוקף ההצעה 
 
 
 

 הערות .1.1
 

 

  המחירים אינם כוללים מע"מ 

  ספרות אחרי הנקודה. 0-מחיר עם יותר מאין להציע 
 

 מכבי תודיע לספק לגבי אופן האספקה המועדף עליה 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 תאריך : ________



 

 
 

  הסכם

 

 

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

 

 בעבודה בטיחות פקודת פ"ע בטיחות בדיקת עבור כחוק מוסמך בודקלאספקת שירותי 

 לאוטוקלאבים

 

 ההסכם תקופת .1
 

___ועד יום  __החל מיום ____למשך שנה הסכם זה יעמוד בתוקף  .3.3

 "[.תקופת ההסכם" _______]להלן: 

למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם  בשתי  תקופות נוספות בנות  .3.0

שנה בכל פעם, בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי. תנאים מיטיבים כפופים 

 להסכמת הספק. 

, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי 3.0 –ו  3.3בסעיפים  על אף האמור לעיל .3.1
יום מראש.  .2ידי משלוח הודעה בכתב -סיום, בכל שלב ומכל סיבה שהיא, וזאת על

את הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו  ספקבמקרה זה תשלם מכבי ל
חזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור התקופה י ספקהופסקה ההתקשרות, או ה

 .תקשרותשלאחר מועד הפסקת הה
 

 אספקת השרות: .2
 

הספק מצהיר כי ברשותו הידע והיכולת הטכנית למתן שירותי תחזוקה לציוד  .0.3
 .'גבנספח המפורט 

 '.גהספק מצהיר כי יבצע את תכנית עבודה לבדיקות אוטוקלבים כמפורט בנספח    .0.0
 

באופן סדיר  השירותיםהספק מתחייב לספק למכבי במשך כל תקופת ההסכם את  .0.1

 כקבוע בהסכם זה, לרבות המפרט המצורף.בהתאם ללו"ז ושוטף, 

ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל, לרבות   יינתןהשרות  .0.4

 שטחי יו"ש ורמת הגולן(.

 פ"ע בטיחות בדיקת עבור כחוק מוסמך בודק שרותי המחיר הנקוב במחירון כולל ...0

למכבי יהיו בהתאם  יםהשירותאספקת  .לאוטוקלאבים בעבודה בטיחות פקודת

 . לשעות הפעילות של כל אתר

הספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הזמנות במייל, במידה  .0.2
 ותבחר מכבי באופציה זו.

 
 



 

 
 

 תמורה   .2
 

יהיו כמפורט ומחיריהם למכבי  ספקמסופקים על ידי הרשימת השירותים ה   .1.3
 להסכם זה. 'בכנספח   במחירונים המצ"ב

 
היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך    .1.0

תקופת  ההתקשרות עם מכבי, תעמוד למכבי הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 
להתקשר עם הספק הזוכה על בסיס המחירים בהם זכה בחשב הכללי, מתחילת 

 התקשרותו עם החשב הכללי ועד סיום ההתקשרות עם החשב הכללי.
 

 
 תשלום תנאי .2
 

ממועד  יום  22 התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף +  .4.3
  החשבונית.

 
חשבוניות מחוזיות ישלחו עם פרוט הציוד בטבלה , כולל מס"ד מכבי לכול מחוז   .4.0

 .לאחר סיום בדיקת הציוד שלו
 

 בנוסף קבצי בדיקה ישלחו למהנדס ציוד רפואי במטה ולאחראי ציוד רפואי מחוזי .4.1
 .בדוא"ל

 
 על הספק לציין את מס' הזמנת הרכש ע"ג החשבונית. .4.4

 
אישור עפ"י חוק עסקאות גופים צבוריים )אכיפת ניהול הספק יציג בפני מכבי    ...4

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה  3072 – חשבונות( תשל"ו
 ונוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותי הואפטור מניהול זה, על כי  או מע"מוחוק 

 בהתאם לחוק. למע"מ ועסקאותי וכן נוהג לדווח על 
 

 
 השרותאספקת  .2
 

השרות יינתן ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל,  .3..
 לרבות שטחי יו"ש ורמת הגולן.

 
 פ"ע בטיחות בדיקת עבור כחוק מוסמך בודק שרותי המחיר הנקוב במחירון כולל .0..

למכבי יהיו בהתאם רותים יאספקת הש .לאוטוקלאבים בעבודה בטיחות פקודת
 .לשעות הפעילות של כל אתר

 
, בימי ו' ובערבי ..:37 - ..:8ה, בין השעות -בימים א ספקהידי -על ןיינת השרות .1..

 בתאום מראש עם מנהל המתקן. ..:31-..:8חג בין השעות 
 

אלקטרוני לקבלת הזמנות במייל, במידה הספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר    .4..
 מכבי באופציה זו. ותבחר



 

 
 

 
 

 
 דרישות בטיחות:  .2
 

 ןעל הספק שעובדיו מועסקים בחצרות מכבי חלה חובה להדריך את עובדיו בעניי .2.3
ההיבטים הקשורים להגנה מפני סיכוני הבטיחות והבריאות הקיימים במקום בו 

"תקנות  -בהתאם ל –הוא מבצע את עיסוקיו הנובעים משימוש בציוד או בחומרים 
 . 3084 –ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשמ"ד 

 

נה לעובדים הובנה על הספק ינקוט באמצעים הנדרשים כדי לוודא שההדרכה שנית .2.0
 ידם כראוי וכי הם פועלים על פיה.

 
הספק ינהל רישום שיכלול: שמות העובדים שהשתתפו בהדרכה, מועד מתן  .2.1

 ההדרכה, סוג ההדרכה ושם המדריך.

 
הספק מתחייב לספק לעובדיו המועסקים בחצרות מכבי את כל ציוד מגן האישי  .2.4

 בטוחה ומוגנת.הנדרש לצורך ביצוע עבודתם בצורה 
 

 עובדי הספק ישתמשו בסולמות תקינים, יציבים ושעברו בדיקה בהתאם.  ...2
 

הספק יספק לעובדיו נעלי בטיחות עם סוליות למניעת החלקה והמיועדות להגן על  .2.2
 הלובש בפני מכות חשמל.

 
על הספק לוודא שכלי העבודה החשמליים והמכניים שמשתמשים בהם עובדיו  .2.7

 בחצרות מכבי תקינים, ונבדקו כראוי ובזמן.

 
על הספק להעסיק בתפקיד זה אך ורק טכנאים מיומנים. עליהם להכיר את כל  .2.8

תקנות החשמל ואת הוראות היצרנים בנוגע לבטיחותם שלהם ושל המערכות, 
 המעגלים והמכשירים האלקטרוניים.

 
את כל העזרים המכניים לשם הרמה  על הספק לוודא ולספק לעובדיו בחצרות מכבי  .2.0

 והובלה של משאות כבדים.
 

מכבי רשאית לבקש שיוצגו בפניה כל המסמכים הקשורים לעניין הבטיחות בעבודה  ..2.3
   ותקינות הציוד שבהם משתמשים עובדי הספק בחצרות מכבי.

 
 
 

 :מועסקי הספק .7
 

מכבי ל םשרותיההספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת   .7.3
ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, 



 

 
 

, על חשבונו הוא בלבד, ועליו באופן בלעדי או בעקיפין, ויועסקו על ידו במישרין 
 סיו עימם.תביעותיהם הנובעות מיח תחול האחריות לגבי 

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

 או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם שייגרם לרכוש נזק או ,גופני
 מתן השרות למכבי. בעת שאירע מנזק

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

אם יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר 
  רק זה.פבהוראות 

 
להדריך את כל עובדיו לגבי הסיכונים הייחודיים במסגרת מתן באחריות הספק  .7.4

 .עבודתםהשירותים על ידם לפני תחילת מתן השרות על ידם ומעת לעת במהלך 
 
 אנשי קשר .8
 

 .הספקעם  להיות איש הקשר הישיר  ___________מכבי ממנה בזאת את  __  .8.3
 מכבי.עם  להיות איש הקשר הישיר  _______הספק ממנה בזאת את  _____  .8.0

 
 שם: ___________________  טלפון:_________________________

 :_______________________EMAILסלולרי:_________________  
 
  

 
 הסבת הסכם .9

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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.
 

 
 וביטוח:  אחריות .11

 
לרבות נזק שיגרום הוא ו/או מי , הספק יהא אחראי לנזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא .3..3

מטעמו, לגופו ו/או לרכושו ו/או לעסקו של כל אדם ו/או גוף, לרבות, למכבי ו/או למי 
מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו, שנגרם תוך כדי ו/או בקשר עם מתן השירותים ו/או 

 הסכם זה. 
 

כל  הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין .0..3
נזק ו/או הוצאה שייגרמו למכבי, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה ו/או 
דרישה שתוגש נגד מכבי, כתוצאה ו/או בקשר עם אחריות הספק ו/או מי מטעמו, על 
פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת מבלי לגרוע מזכויות מכבי לכל תרופה או סעד 

לבד שנמסרה הודעה לספק וניתנה לספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין וב
 הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה ו/או הוצאה ו/או תביעה כאמור

 



 

 
 

ממועד , זה ו/או על פי כל דין הסכםעל פי ומהתחייבות הספק בלי לגרוע מאחריות מ .1..3
הספק המוקדם, מתחייב  לפי, או ממועד תחילת מתן השירותיםתחילת הסכם זה 

 ,בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, ולערוך ולקיים על חשבונ
ולעניין  ההסכםפי -עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת  הבאיםאת הביטוחים 

 : ביטוח חבות המוצר, להחזיק בביטוח לעוד שלוש שנים מתום ההתקשרות

 
כלפי המועסקים על  ספקה חבות את המבטח - מעבידים חבות ביטוח .א

, על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק וו/או מטעמ ויד
, בגין מוות ו/או נזק גוף .308 -האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

/או מחלה תוך כדי ו/או ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה ו
)ששה  מיליון  ₪   ...,...,2 של, בגבול אחריות השירותים מתןעקב 

 מיליון עשרים) ₪  ...,...,.0 -ו שקלים חדשים( לנפגע, למקרה 
ביטוח. הביטוח כאמור אינו ה( בסה"כ לכל תקופת חדשים שקלים

כפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, עבודות בגובה ובעומק, קבלנים, 
קבלני משנה ועובדיהם, פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. 

מידה ב הו/או הבאים מטעמ מכביהביטוח כאמור הורחב לשפות את 
 .ספקהעובדי מ מישל  החשב למעבידתו

 
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב

/או אובדן ו/או ו, על פי דין, בגין כל פגיעה ספקה חבות את המבטח
נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות 
למכבי ו/או מי מטעמה בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים 

( לאירוע חדשים שקלים מיליון) ₪  ...,...,3 שלבגבול אחריות 
ביטוח. הביטוח כאמור אינו כפוף לכל הגבלה הובסה"כ לתקופת 

, מכשירי הרמה, בהלהעת מאש, בהלה, התפוצצות, בדבר חבות הנוב
פריקה וטעינה, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, מתקנים 
סניטריים פגומים, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני 
משנה ועובדיהם, וכן תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח 

עשי ו/או מחדלי למ הבגין אחריות מכביאת  לשפותכאמור הורחב 
ו/או מי מטעמו, וכל זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו  ספקה

ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 
 .רכוש מכבי ייחשב כרכוש צד ג'

 
מובהר כי סכומי הביטוח הנקובים בפוליסות  הביטוחים  המבוקשות  לעיל הינם   .4..3

רה"ב, בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בש"ח וניתן להמירם בדולר א
 בהתאם לשער הידוע ביום עריכת החוזה.

 
/או לגרוע וכדי לצמצם  הספקבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים על ידי  ....3

 יהיה, ולא זה להסכם/או אחריותו בהתאם ו יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב
ו/או  מכביו/או לפצות את  לשפות ומחובת הספק את לשחרר כדי הביטוחים בעריכת

 אחראי לו על פי הסכם זה.  שהואמי מטעמה בגין כל נזק 
 דרישת בבחינת הינה לעילבזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט  מוסכם .2..3

 ספקשאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. ה הספק על המוטלת מינימום
ל טענה ו/או דרישה כלפי מכבי ו/או מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא מנוע מלהעלות כ

מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא 
 גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי  ומצהיר כי לא תהיה ל הספק .7..3
ו/או רכוש שיובא  והספק ו/או באחריותמטעמה, בגין כל נזק שייגרם לרכוש בבעלות 



 

 
 

ו/או למי  ספקו/או נזק אובדן תוצאתי שייגרם ל למכבי והספק ו/או מי מטעמ ידיעל 
הספק ביטוח רכוש  ךבקשר ו/או במסגרת מתן השירותים וזאת בין אם ער ומטעמ

מכל  הו/או מי מטעמ מכביא פוטר את וו/או אובדן תוצאתי ובין אם לאו, וכי ה
ערוך הספק ינזק כאמור למעט לגבי אדם שגרם לנזק בזדון. במקרה בו אחריות ל

ביטוחים כאמור בסעיף זה הספק מתחייב כי הביטוחים יכללו סעיף מפורש על פיו 
ובלבד שהוויתור לא  הו/או מי מטעמ מכביהמבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי 

   יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 
, דין פי על או/ו זה הסכם פי על הספק התחייבויות או/ו מאחריות לגרוע מבלי .8..3

 מתן עם בקשר או/ו במסגרת משנה קבלני עם בהתקשרותו כי, הספק מתחייב
 לפיו סעיף ההתקשרות בהסכמי לכלול אחראי יהא הוא, זה הסכם נשוא, השירותים

 או/ו זה בהסכם המפורטים הביטוחים את ולקיים לערוך יתחייבו המשנה קבלני
 וזאת, זה בהסכם כמפורט תנאיהם כל על, ההתקשרות ואופי העניין לפי, חלקם
 המוגדר פי על יותר מאוחרת לתקופה או הספק עם התקשרותם תקופת כל למשך

 במסגרת המבוטח בשם המשנה קבלני את לכלול הספק רשאי, לחלופין. זה בהסכם
, ספק הסר למען. הספק ביטוחי עריכת באישור כמפורט ידו על הנערכים הביטוחים

 ההסכם פי על הספק אחריות או/ו מהתחייבויות לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין
 .דין פי על/או ו

לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע  הספק פוליסות נוסחי כי, במפורש בזאת מוסכם .0..3
 כביט או כל נוסח מקביל לו.

 
 ההסכם.הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של  ..3..3

 
 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .11
 

הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל  .33.3
ידיעה בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך 

תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או או אגב ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך 
 לאחר סיומה.

 
 338הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .33.0

 .3077-לחוק העונשין, התשל"ז

 
כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר  .33.1

 שלה, כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.
 

 :שות לסודיותדרי .12
 

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל  .30.3
מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על 
 ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר

פי האמור במסמכי הסכם זה -על ספקיגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות ה
 (."המידע")להלן: 



 

 
 

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם  .30.0
 קיבל אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

 
הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך לעשות את כל הסידורים  .30.1

, נותני שירותים ספקהמורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי ה ספקורק לעובדי ה
פי ההסכם יחתמו על -והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

 )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם ספקכתב התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי ה
לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי  ספקלעמוד בהתחייבויות ה

ידי מכבי(. מובהר בזאת, למען הסר -)בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על
ידי עובדיו ו/או הפועלים -יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על ספקספק, כי ה

 מטעמו או עבורו.

 
 לעיל לא תחול על: חובת שמירת הסודיות המפורטת .30.4

 
או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו הספק ו/מידע שהיה בידי  .30.4.3

טרם ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת 
 סודיות;

 
מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות  .30.4.0

 לשמירת סודיות;
 

לסודיות של מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות  .30.4.1
 .ספקה

 
פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על .30.4.4

הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה  ספקובלבד שה
 להתגונן מפניו.

 
כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי,  ...30.4

נו לצורך ביצוע לא יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאי ספקוכי ה
 ההסכם.

 
כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר  .30.4.2

קיימת לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים 
שלישיים לשמור עליו בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא 

ולהפרת לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים והפסדים 
מודע לכך שהמידע הינו  ספקהתחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי ה

 חלק מנכסיה של מכבי.

 
כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא  .30.4.7

מודע לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת 
יפר הוראות ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או מי מעובדיו מי מטעמו 

 3083-אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א
 , וכל דין רלבנטי נוסף.3002-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו
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להדריך את כל עובדיו לגבי הסיכונים הייחודיים במסגרת מתן באחריות הספק  .31.3
 .לפני תחילת מתן השרות על ידם ומעת לעת במהלך עבודתם השירותים על ידם

 
  ספקהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שה .31.0

עשוי להיות חב לה מתוך ההתקשרות נשוא ההסכם או מהתקשרות אחרת, מכל 
 לספק ממכבי.סכום שיגיע 

 
תנה לו על ידי מכבי לספק הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שני .31.1

 את השרות אינה בלעדית.
 

 
: אסותא מרכזיים לרבות, אך לא רקלכל התאגידים / חברות בקבוצת מכבי,  .31.4

מכבי טבעי, ו יקרן מכבעמותת , בע"מ , מכבידנטבית בלב בע"מרפואיים בע"מ, 
 אתה מכבי יזמות וכד', מכבי מגןאגודת בע"מ, אחזקות  מכבי, בע"מ קאר-מכבי

ההסכם תנאי , ושאר המחיריםעל פי  מהספק השרותיםאת שמורה הזכות לרכוש 
 בהסכם זה. הקבועים 

 
, תוך חודש מחתימת ההסכם, לכל B0B  לדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי ...31

המסרים שמכבי תחליט להפעיל, זאת מול החברה אשר עובדת עם מכבי )חב' 
 ובמימון הספק. סיגמנט( 

 
 

הספק ייערך מבחינת התאמת תהליכי עבודה ותהליכים מחשוביים לתמוך  .31.2
בתהליכים הרשומים הבאים: הזמנה ועדכון הזמנה, אישור הזמנה, תעודת משלוח 
דגיטלית, קבלת טובין, סטטוס חשבונית, רשומת אב ספק, כרטסת ספק, חשבונית 

 דיגיטלית.
 

במתכונת של חשבונית  לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה .31.7
 במבנה שתגדיר מכבי. , בליווי קובץ ממוחשב,מרכזת

 
הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות  .31.8

, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי לא הספקוהסכומים שהיו פתוחים בין מכבי לבין 
הקודמת להסכם זה. תהיה להם כל טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין התקופה 

מוסכם כי היתרה של מכבי בספרי החברה עבור שירותים וטובין שסופקו על ידה 
 ₪. .למכבי במישרין ובעקיפין עד תאריך  ______ עומדת על 

 
 

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  .31.0
שב כאילו התקבלה על ידי רשום על ידי צד למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תח



 

 
 

בעת המסירה  -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  1הצד אליו נשלחה תוך 
 .בפועל

 
 
 
 
 

 .2830תל אביב,  07רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

                       רח'  -                                      הספק

   

 

 
 הצדדים:כתובות הדואר האלקטרוני של  33.4

        מכבי:  33.4.3

  

        הספק: 33.4.0

  

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 
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_______________ 

   הספק          מכבי שרותי בריאות                                                                    
 

שם מלא של           
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 מחירון 

 

 ש"ח מחיר  שרות

 עבור כחוק מוסמך בודק שרותי
 בטיחות פקודת פ"ע בטיחות בדיקת

 לאוטוקלאבים בעבודה

 

+בדיקה  בטיחות בדיקת
 בטיחות פקודת פ"עהידרוסטטית 
 לאוטוקלאבים בעבודה

 


