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ערכות עזרה ראשונה למקומות עבודה שתכולתן עפ"י  בקשה להצעת מחיר לאספקת 
 "הבקשה"( –)להלן   תקנות הבטיחות בעבודה
 

 כללי .1

ערכות עזרה ראשונה ( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

(, "המוצרים והשירותים" –)להלן נות הבטיחות בעבודה  למקומות עבודה שתכולתן עפ"י תק

 כמפורט בבקשה.

  לדואר אלקטרוני  ניר לויעל גבי טופס ההצעה המצורף ושלוח אל  למלאאת ההצעות יש  .1.2

lev_nir@mac.org.il 01.09.2019 עד יום 

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

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.4

 מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם ההצעות המיטביות. .1.5

, יחידות עבור אבלואציה 2 מתחייב לספק, ללא חיוב, מציע, הדרישת מכבי ולפי במידה הצורך .1.6

-20ערכת לטיפול עצמי  ויחידה אחת של  עובדים 20-49ערכת עזרה ראשונה  יחידה אחת של

 .עובדים 49

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם לשיקול  .1.7

בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה זו על מנת  דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין

לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש 

 אופציות ככל שהן קיימות.

ימים מקבלת הודעה  7ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .1.8

מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד  על רצונה של מכבי להתקשר עימם.

 מהסכם ההתקשרות שייחתם.

ידוע למציע שמכבי תהא רשאית להציג את פרטי הצעתו הכלכלית, ככל שתוכרז כזוכה, בפני  .1.9

 .מציעים אחרים

 בפנקס האמ"ר, כולל בשלב האבלואציה.תקף לספק ציוד בעל אישור חובה להציע ו .1.10

 
 
 
 

mailto:lev_nir@mac.org.il


 

 המפרט המבוקש:  .2
 

 כולה:עובדים. ת 19-1ערכת עזרה ראשונה  2.1

 מכבי  )כמפורט בעמוד האחרון( מזוודה מפלסטיק נושאת לוגו  1 2.1.1

 ס"מ 7.5*7.5*8פדי גאזה סטריליים גודל   10 2.1.2

 מטר 9ס"מ *  1.25יחידות פלסטר בגלגל  2 2.1.3

 ת פלסטר כחול עם פס מתכתיחידו 10 2.1.4

 ס"מ 5יחידות אגד גאזה מתמתח רוחב  10 2.1.5

 יחידות תחבושת אישית קטנה 2 2.1.6

 סיכת בטחון יחידות משולש בד + 2 2.1.7

   POVIDONE IODINE 10%חומר  פעיל  POLYDINE SOLUTIONסמ"ק  100 2.1.8

 (בלבדמ"ג ) 500אקמול/פאראצטמול טבליות לשיכוך כאבים והורדת חום מסוג  20 2.1.9

 יחידת חוסם עורקים 1 2.1.10

 זוג מספריים 1 2.1.11

 

 . תכולה:עובדים 49-20ערכת עזרה ראשונה  2.2

 ט בעמוד האחרון(מכבי  )כמפור לוגו מזוודה מפלסטיק נושאת  1 2.2.1

 ס"מ 7.5*7.5*8פדי גאזה סטריליים גודל   20 2.2.2

 מטר 9ס"מ *  1.25יחידות פלסטר בגלגל  3 2.2.3

 פלסטר כחול עם פס מתכתיחידות  30 2.2.4

 ס"מ 5יחידות אגד גאזה מתמתח רוחב  10 2.2.5

 יחידות תחבושת אישית קטנה 3 2.2.6

 יחידות משולש בד + סיכת בטחון 4 2.2.7

 POVIDONE IODINE 10%יל חומר  פע POLYDINE SOLUTIONסמ"ק  100 2.2.8

 (בלבדמ"ג ) 500אקמול/פאראצטמול טבליות לשיכוך כאבים והורדת חום  40 2.2.9

 יחידת חוסם עורקים 1 2.2.10

 זוג מספריים 1 2.2.11

 

 

 

 

 

 

 



 

 עובדים. תכולה: 99-50ערכת עזרה ראשונה  2.3

 מכבי  )כמפורט בעמוד האחרון( לוגו מזוודה מפלסטיק נושאת  1 2.3.1

 ס"מ 7.5*7.5*8פדי גאזה סטריליים גודל   20 2.3.2

 מטר 9ס"מ *  1.25יחידות פלסטר בגלגל  4 2.3.3

 פלסטר כחול עם פס מתכתיחידות  60 2.3.4

 ס"מ 5יחידות אגד גאזה מתמתח רוחב  15 2.3.5

 יחידות תחבושת אישית קטנה 4 2.3.6

 יחידות משולש בד + סיכת בטחון 5 2.3.7

 POVIDONE IODINE 10%חומר  פעיל  POLYDINE SOLUTIONסמ"ק  100 2.3.8

 (בלבדמ"ג ) 500אקמול/פאראצטמול והורדת חום מסוג טבליות לשיכוך כאבים  100 2.3.9

 יחידת חוסם עורקים 1 2.3.10

 זוג מספריים  1 2.3.11

 

 . תכולה:עובדים 19-1ערכת לטיפול עצמי   2.4

 מכבי  )כמפורט בעמוד האחרון( לוגו תאים נושא הדפסת  2תרמיל צד קטן בעל  1 2.4.1

 ס"מ 5*5*8פדי גאזה סטריליים גודל   25 2.4.2

 מטר 9"מ * ס 1.25יחידות פלסטר בגלגל  2 2.4.3

 POVIDONE IODINE 10%חומר  פעיל  POLYDINE SOLUTIONסמ"ק  100 2.4.4

 (בלבדמ"ג ) 500אקמול/פאראצטמול טבליות לשיכוך כאבים והורדת חום מסוג  20 2.4.5

 

 עובדים. תכולה: 49-20ערכת לטיפול עצמי   2.5

 מכבי  )כמפורט בעמוד האחרוןתאים נושא הדפסת לוגו  2תרמיל צד קטן בעל  1 2.5.1

 ס"מ 5*5*8אזה סטריליים גודל  פדי ג 50 2.5.2

 מטר 9ס"מ *  1.25יחידות פלסטר בגלגל  2 2.5.3

 POVIDONE IODINE 10%חומר  פעיל  POLYDINE SOLUTIONסמ"ק  100 2.5.4

 (בלבדמ"ג ) 500אקמול/פאראצטמול טבליות לשיכוך כאבים והורדת חום מסוג   40 2.5.5

 

 

 

 

 

 

 

 



 עובדים. תכולה: 99-50ערכת לטיפול עצמי   2.6

 מכבי  )כמפורט בעמוד האחרון( לוגו תאים נושא הדפסת  2בעל  תרמיל צד קטן 1 2.6.1

 ס"מ 5*5*8פדי גאזה סטריליים גודל   75 2.6.2

 מטר 9ס"מ *  1.25יחידות פלסטר בגלגל  3 2.6.3

 POVIDONE IODINE 10% חומר  פעיל POLYDINE SOLUTIONסמ"ק  200 2.6.4

 סמ"ק( 100בקבוקים כ"א  2)  

 (בלבדמ"ג ) 500אקמול/פאראצטמול טבליות לשיכוך כאבים והורדת חום מסוג  100 2.6.5

 

 עובדים. תכולה: 10-ערכת השלמה ל 2.7

 מכבי  )כמפורט בעמוד האחרון( לוגו קופסת קרטון + מדבקת  1 2.7.1

 ס"מ 7.5*7.5*8פדי גאזה סטריליים גודל   25 2.7.2

 מטר 9ס"מ *  1.25יחידות פלסטר בגלגל  2 2.7.3

 פלסטר כחול עם פס מתכתיחידות  30 2.7.4

 ס"מ 5וחב יחידות אגד גאזה מתמתח ר 15 2.7.5

 יחידות תחבושת אישית קטנה 1 2.7.6

 יחידות משולש בד + סיכת בטחון 1 2.7.7

 POVIDONE IODINE 10%חומר  פעיל  POLYDINE SOLUTIONסמ"ק  100 2.7.8

 (בלבדמ"ג ) 500אקמול/פאראצטמול טבליות לשיכוך כאבים והורדת חום מסוג  60 2.7.9

 מקלות צמר גפן )אפליקטורים( לא סטריליים 100 2.7.10

 גרם 100 שפופרת ג'ל אלוורה 2.7.11

 

 עובדים. תכולה: 50-ערכת השלמה ל 2.8

 מכבי  )כמפורט בעמוד האחרון( לוגו קופסת קרטון + מדבקת  1 2.8.1

 ס"מ 7.5*7.5*8פדי גאזה סטריליים גודל   70 2.8.2

 מטר 9ס"מ *  1.25יחידות פלסטר בגלגל  2 2.8.3

 פלסטר כחול עם פס מתכתיחידות  150 2.8.4

 ס"מ 5יחידות אגד גאזה מתמתח רוחב  60 2.8.5

 בושת אישית קטנהיחידות תח 2 2.8.6

 יחידות משולש בד + סיכת בטחון  2 2.8.7

     POVIDONE IODINE 10%חומר  פעיל  POLYDINE SOLUTIONסמ"ק  200 2.8.8

 (סמ"ק 100בקבוקים כ"א  2) 

 (בלבדמ"ג ) 500אקמול/פאראצטמול טבליות לשיכוך כאבים והורדת חום מסוג  300 2.8.9

 מקלות צמר גפן )אפליק טורים( לא סטריליים 100 2.8.10

 גרם 100ת ג'ל אלוורה שפופר 2.8.11

 



 עובדים. תכולה: 100-ערכת השלמה ל 2.9

 מכבי  )כמפורט בעמוד האחרון( לוגו קופסת קרטון + מדבקת  1 2.9.1

 ס"מ 7.5*7.5*8פדי גאזה סטריליים גודל   160 2.9.2

 מטר 9ס"מ *  1.25יחידות פלסטר בגלגל  4 2.9.3

 פלסטר כחול עם פס מתכתיחידות  300 2.9.4

 "מס 5יחידות אגד גאזה מתמתח רוחב  90 2.9.5

 יחידות תחבושת אישית קטנה 3 2.9.6

 יחידות משולש בד + סיכת בטחון 2 2.9.7

 POVIDONE IODINE  10% חומר  פעיל POLYDINE SOLUTIONסמ"ק  400 2.9.8

 סמ"ק( 100בקבוקים כ"א  4) 

 (בלבדמ"ג ) 500אקמול/פאראצטמול טבליות לשיכוך כאבים והורדת חום מסוג  600 2.9.9

 לייםמקלות צמר גפן )אפליק טורים( לא סטרי 100 2.9.10

 גרם 100שפופרת ג'ל אלוורה  2.9.11

 

 עובדים. תכולה: 50-ערכת השלמה משופרת  ל 2.10

 מכבי  )כמפורט בעמוד האחרון( לוגו קופסת קרטון + מדבקת  1 2.10.1

 מדבקת המפרטת את תכולת הערכה 1 2.10.2

 (בלבד) מ"ג  500אקמול/פאראצטמול טבליות לשכוך כאבים והורדת חום מסוג  600 2.10.3

חומר   POLYDINE SOLUTIONסמ"ק  100 מתכתפלסטר כחול עם פס יחידות  300 2.10.4
 POVIDONE IODINE 10%פעיל 

 גרם 100שפופרת ג'ל אלוורה  2.10.5

 

 עובדים. תכולה: 100-ערכת השלמה משופרת  ל 2.11

 מכבי  )כמפורט בעמוד האחרון( לוגו קופסת קרטון + מדבקת  1 2.11.1

 מדבקת המפרטת את תכולת הערכה 1 2.11.2

 (בלבדמ"ג ) 500אקמול/פאראצטמול טבליות לשכוך כאבים והורדת חום מסוג  1000 2.11.3

 פלסטר כחול עם פס מתכתיחידות  600 2.11.4

 POVIDONE IODINE 10%חומר  פעיל  POLYDINE SOLUTIONסמ"ק  200 2.11.5

 סמ"ק( 100בקבוקים כ"א  2) 

 גרם 100שפופרות ג'ל אלוורה  2 2.11.6

 

 
 
 
 
 



 

 :תקנים בהם צריך לעמוד 2.12

  .אמ"ר הבפנקס תקף רישום בעל  ציודיסופק     2.12.1

 .בפנקס התרופות רישום -ובר בתרופהבאם מד    2.12.2

 

יוצע ציוד הנמכר בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או  אוסטרליה  2.13
   בהיקפים שאינם פחותים מאומדן הכמויות.

 

 אספקה מיידית לפי דרישה למחסן הלוגיסטי בלוד. 2.14

 

 בעת אספקה.יש לציין מינימום פגות תוקף של המוצר  2.15



 עה )מהווה את נספח א' להסכם(:טופס ההצ
 

 .                                                                                       מציע: שם הספק ה .2.1
 

 ____________________   נייד: ___________________ :שם  -נציג הספק .2.2
 

 :לקוחות מרכזיים למוצרשמות של  .2.3
 

 רותק במכירת המוצ שם הלקוח
  ללקוח זה

 טלפון איש קשר

 
 
 

   

 
 
 

   

 

 
 

   

 
  - מחיר המוצר .2.4

 

אומדן  מוצר מק"ט מכבי
כמות 
 שנתי

מחיר 
לאספקה 
למחסן 

 מרכזי

מטבע 
 מחיר

   6 עובדים 1-19ערכת עזרה ראשונה  1003641

   4 עובדים 20-49ערכת עזרה ראשונה  1003642

   3 עובדים 50-99ערכת עזרה ראשונה  1003646

   2 עובדים 1-19ערכת לטיפול עצמי   1003639

   2 עובדים 20-49ערכת לטיפול עצמי   1003640

   1 עובדים 50-99ערכת לטיפול עצמי   1002261

   55 עובדים 10-ערכת השלמה ל 1003643

   55 עובדים 50-ערכת השלמה ל 1003644

   30 עובדים 100-ערכת השלמה ל 1003645

   45 עובדים 50-ת השלמה משופרת  לערכ 1003647

   20 עובדים 100-ערכת השלמה משופרת  ל 1002647

 

 
 
 



 

 
 

 ._____________________ :תקופת הערכות נדרשת לשם תחילת אספקות .2.5
 

ם לתרופות ושלוש שנים נדרש לפחות שנתיי      פגות תוקף : .2.6
 לחבישות 

 
 ר עם התוקף הכי קצר בערכה()בעת האספקה, יש לציין את פגות התוקף לפי המוצ

 
 

 הערות .2.7
 

  .האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא 
 "מ.המחירים אינם כוללים מע 

 ספרות אחרי הנקודה. 2-אין להציע מחיר עם יותר מ 
 $/לכל מטבע אחר יש לבקש אישור מראש. .אירו/ארה"ב ניתן להציע הצעות בש"ח  

 ימים. 90צעה תוקף הה 



 תאריך : ________

 רלוונטי לזוכה בלבד() הסכם

 

 

 ("מכבי" - להלן)בין מכבי שרותי בריאות 

 .("הספק" -להלן ) ח.פ. __________לבין ____________

 

 

 ההסכם תקופת .1

 

ועד יום  _________________  החל מיום  שנים 3למשך הסכם זה יעמוד בתוקף  .1.1

 .(הסכם""תקופת ה - להלן)_________

למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם  בשתי תקופות נוספות בנות שנה  .1.2

כל אחת, בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי. תנאים מיטיבים כפופים להסכמת 

 הספק. 

כולם או חלקם, והכל  -מכבי שומרת לעצמה הזכות להאריך את ההסכם עם הזוכים
עות הרצון מהמוצרים והשירותים אשר בהתאם להצעתם לתקופת האופציה ולשבי

 סיפקו עד כה.

 
, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי 1.2 –ו  1.1בסעיפים  על אף האמור לעיל .1.3

יום מראש.  60ידי משלוח הודעה בכתב -א, וזאת עלסיום, בכל שלב ומכל סיבה שהי

את הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה  ספקבמקרה זה תשלם מכבי ל

חזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר י ספקההתקשרות, או ה

 .מועד הפסקת ההתקשרות

 

 תמורה .2

יהיו כמפורט יהם ומחיר המוצרים המסופקים על ידי החברה למכבי רשימת  .2.1

 להסכם זה. 'בכנספח  במחירונים המצ"ב

התמורה בשקלים תחושב על פי שער החליפין הידוע במועד  –מחירים הנקובים במט"ח  .2.2

 ההזמנה.

 
 תנאי תשלום .3

 יום.  66 התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף + .3.1

 .החשבוניתעל הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג  .3.2

בוריים )אכיפת ניהול יאישור עפ"י חוק עסקאות גופים צהספק יציג בפני מכבי  .3.3

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה  1976 – חשבונות( תשל"ו

וכן  ונוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותי הואפטור מניהול זה, על כי  או מע"מוחוק 

 בהתאם לחוק. למע"מ ונוהג לדווח על עסקאותי

 

 



 יםאספקת המוצר .4

במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר למכבי מתחייב לספק  הספק .4.1

 .ימים 14ושוטף, תוך 

 .הספק מתחייב להמשיך לספק שרות גם בשעת חרום .4.2

 למחסן לוגיסטי מרכזי של מכביאספקה ו הובלהעלויות כולל  הנקוב במחירון המחיר .4.3

אתר רק לוימסרו  המחסןיו בהתאם לשעות הפעילות של משלוחי המוצרים למכבי יה .4.4

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

ל, במידה הספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הזמנות במיי .4.5

 ותבחר מכבי באופציה זו.

או מספר המציין את  לכל מוצר המסופק למכבי )ברמת החבילה( יוצמד מספר יצרן .4.6

 בקורא ברקוד במרכז הלוגיסטי של מכבי. לצורך קליטתוהמוצר בצורה חד ערכית, 

 

  ים :הפצת המוצר .5

"(.  שינוי מפיץ המפיץ______ )להלן: "____תעשה באמצעות חברת ___ יםהפצת המוצר

 יום מראש בכתב. 30של  מוקדמת למכבי  בהודעהע"י הספק יעשה 

 

 ניהול מלאי  .6

 לשם מניעת חודשים מכל המוצרים שבנספח א' 3לי של אנימיחזיק מלאי מי הספק .6.1

  מחסור

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

  המוצר/ים מספק חלופי  את במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש .6.3

 בגין פערי העלויות, אם יהיו.  שפה את מכביספק ההסכם יכראות עיניה, ו

 

 החלפה והחזרת  מוצרים .7

אשר  הספק יחליף באופן מיידי וללא תוספת תשלום כל אריזה פגומה ו/או מוצר תקול  .7.1

 יוחזרו על ידי מכבי.

ימים  7של מוצר/ים יבצע זאת הספק על חשבונו, בתוך  recallהיה ויידרש הליך של  .7.2

ידי החוק או בדרישות משרד הבריאות. -לממתקני מכבי, אלא אם כן יוגדר אחרת ע

בגין סחורה שתוחזר, ישלח הספק זיכוי לפי ערך הזמנת ההחזרה שהוקמה )לפי שער 

 הזמנת החזרה (.

למכבי שמורה הזכות להחזיר מוצרים לספק, בהתאם לשיקול דעתה. הספק ידאג  .7.3

 לאסוף את המוצרים תוך שבוע מקבלת הזמנת ההחזרה, ולהוציא זיכוי בהתאם

 

 

 

 



 קנסות .8

לא מילא הספק הזוכה את התחייבויותיו הבאות בהתאם לדרישות, זכאית מכבי,  .8.1

 לפיצוי מוסכם כלהלן: 

 קנס חריגה דרישה הנושא

מעלות ההזמנה בגין  2% פיגור באספקה ימי אספקה  14 מועד אספקה

 כל יום פיגור.

כמפורט במסמכי  מפרט המוצר

 הבקשה

אי עמידה 

 במפרט

מעלות ההזמנה בגין  10%

כל חריגה, זאת מעבר 

מוצר בחדש להחלפת ה

 שעומד במפרט

 

 ת.ריגומכבי תשקול הפעלת הסעיף בהתאם לסוג החריגה ותדירות הח .8.2

תעשה בלא צורך פי סעיף זה הינם פיצויים מוסכמים וגביית הסכומים -הפיצויים על .8.3

 מהחשבונות השוטפים.  בהוכחת נזק. הקנסות יקוזזו על ידי מכבי 

 

 קנין רוחני זכויות .9

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה  הספק .9.1

חוקית או אחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את המוצרים למכבי  וכי אין באספקת 

נט ו/או פגיעה כלשהי בזכויות של חברה ו/או גוף לרבות המוצרים משום הפרת פט

 אדם אחר     כלשהו. 

ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי -היה ותתבע מכבי על .9.2

לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה  הספקבמוצרים, מתחייב 

 כתוצאה מתביעה שכזו.

 

 מועסקי הספק .10

    מכבי ל המוצריםהספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  .10.1

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

, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול באופן בלעדי במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו

 מיחסיו עימם.תביעותיהם הנובעות  האחריות לגבי 

 או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה .10.2

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

 אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי. בעת

 

 

 

 



 

ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם  , בגין כל נזקמכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה .10.3

יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר 

 בהוראות פרק זה.

חייב להיות מחוסן עפ"י תוכנית מטעמו למכבי שכל נותן שירות מתחייב הספק  .10.4

 .החיסונים המוגדרת ע"י משרד הבריאות

 

 אנשי קשר .11

 .עם  הספקלהיות איש הקשר הישיר    ניר לויכבי ממנה בזאת את  מ .11.1

 מכבי.עם  להיות איש הקשר הישיר  _______הספק ממנה בזאת את  _____ .11.2

 שם: ___________________  טלפון:_________________________
 

 :_______________________    EMAILסלולרי:_________________  

 

 הסבת הסכם .12

או את החובות  ,ר לאחר, את זכויותיו על פי ההסכםהספק איננו רשאי למסור, או להעבי

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 אחריות וביטוח  .13

לרבות נזק שיגרום הוא ו/או מי , הספק יהא אחראי לנזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא .13.1

ו/או למי מטעמו, לגופו ו/או לרכושו ו/או לעסקו של כל אדם ו/או גוף, לרבות, למכבי 

מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו, שנגרם תוך כדי ו/או בקשר עם מתן השירותים ו/או 

 הסכם זה. 

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק  .13.2

ו/או הוצאה שייגרמו למכבי, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה ו/או דרישה 

צאה ו/או בקשר עם אחריות הספק ו/או מי מטעמו, על פי הסכם שתוגש נגד מכבי, כתו

זה ו/או על פי כל דין, וזאת מבלי לגרוע מזכויות מכבי לכל תרופה או סעד על פי הסכם 

זה ו/או על פי כל דין ובלבד שנמסרה הודעה לספק וניתנה לספק הזדמנות להתגונן 

 בפני כל דרישה ו/או הוצאה ו/או תביעה כאמור

ממועד , זה ו/או על פי כל דין הסכםעל פי ומהתחייבות הספק רוע מאחריות בלי לגמ .13.3

הספק המוקדם, מתחייב  לפי, או ממועד תחילת מתן השירותיםתחילת הסכם זה 

את  ,בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראלו, לערוך ולקיים על חשבונ

ביטוח ולעניין  ההסכם פי-עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת  הבאיםהביטוחים 

 חבות המוצר, להחזיק בביטוח לעוד שלוש שנים מתום ההתקשרות: 

 
ו/או  וכלפי המועסקים על יד ספקה חבות את המבטח - מעבידים חבות ביטוח .13.3.1

, על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים ומטעמ

או נזק נפשי לכל עובד /ווף , בגין מוות ו/או נזק ג1980 -פגומים, התש"ם 



, בגבול השירותים מתןאו מחלה תוך כדי ו/או עקב /וכתוצאה מתאונה 

( לנפגע, למקרה חדשים שקלים מיליון שישה ש"ח ) 6,000,000 שלאחריות 

ו/או  מכביביטוח. הביטוח כאמור הורחב לשפות את הובסה"כ לכל תקופת 

 .ספקהדי עובמ מישל  החשב למעבידתבמידה ו ההבאים מטעמ

 את המבטחביטוח אחריות כלפי צד שלישי  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .13.3.2

או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או /ו, על פי דין, בגין כל פגיעה ספקה חבות

לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות למכבי ו/או מי מטעמה בקשר עם 

 מיליון"ח )ש 1,000,000 שלו/או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות 

ביטוח. הביטוח כאמור הורחב ה( לאירוע ובסה"כ לתקופת חדשים שקלים

ו/או מי מטעמו, וכל  ספקהלמעשי ו/או מחדלי  הבגין אחריות מכביאת  לשפות

זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור 

 .שב כרכוש צד ג'כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ייח

עפ"י דין בגין נזק גוף ו/או  הספקכיסוי אחריותו של ל - "מוצר"חבות  ביטוח .13.3.3

רכוש, לרבות נזק גרר, בקשר עם ו/או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, 

ו/או הבאים מטעמו )להלן: "המוצרים"( בגבול אחריות של  הספקמסופק ע"י 

ובסה"כ לתקופת הביטוח.  )מיליון שקלים חדשים( לתביעה₪  1,000,000

הביטוח כאמור מורחב לשפות את מכבי בשל אחריותה למעשי ו/או מחדלי 

ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם  הספק

ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח 

 .כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

 
או לגרוע /וכדי לצמצם  הספקבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים על ידי  .13.4

 בעריכת יהיה, ולא זה להסכםאו אחריותו בהתאם /ו יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב

ו/או מי  מכביו/או לפצות את  לשפות ומחובת הספק את לשחרר כדי הביטוחים

 ם זה. אחראי לו על פי הסכ שהואמטעמה בגין כל נזק 

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי  ומצהיר כי לא תהיה ל הספק .13.5

ו/או רכוש שיובא  ומטעמה, בגין כל נזק שייגרם לרכוש בבעלות הספק ו/או באחריות

ו/או למי  ספקו/או נזק אובדן תוצאתי שייגרם ל למכבי והספק ו/או מי מטעמ ידיעל 

הספק ביטוח רכוש ו/או  ךהשירותים וזאת בין אם ערבקשר ו/או במסגרת מתן  ומטעמ

מכל אחריות  הו/או מי מטעמ מכביא פוטר את ואובדן תוצאתי ובין אם לאו, וכי ה

ערוך הספק ביטוחים ילנזק כאמור למעט לגבי אדם שגרם לנזק בזדון. במקרה בו 

 כאמור בסעיף זה הספק מתחייב כי הביטוחים יכללו סעיף מפורש על פיו המבטח

ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי  הו/או מי מטעמ מכבימוותר על זכות התחלוף כלפי 

   אדם שגרם לנזק בזדון. 

 

 

 



 מטעם משנה קבלני ידי על יינתנו מהם חלק או זה הסכם נשוא השירותים בו במקרה .13.6

 לאופי בהתאם נאותות ביטוח פוליסות המשנה קבלני בידי כי לדאוג הספק על, הזוכה

 ות.ההתקשר והיקף

 

לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט או כל נוסח  הספק פוליסות נוסחי כי, במפורש בזאת מוסכם

 מקביל לו.

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

 

  פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .14

עת כל אדם, כל הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידי .14.1

ידיעה בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך 

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

 לאחר סיומה.

 118הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .14.2

 .1977-"זלחוק העונשין, התשל

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה,  .14.3

 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 

 דרישות לסודיות: .14.4

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס  .14.4.1

דיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, לכל מידע על ושל מכבי, עוב

מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב 

פי האמור -נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות הספק על

 (."המידע"במסמכי הסכם זה )להלן: 

שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך  .14.4.2

 קיבל אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך  .14.4.3

ורק לעובדי הספק המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הספק, נותני שירותים 

פי ההסכם יחתמו על -עמו לצורך ביצוע התחייבויותיו עלוהמועסקים על ידו ומט

כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי הספק )בכל עת(, בנוסח המחייב 

אותם לעמוד בהתחייבויות הספק לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן 

ידי מכבי(. מובהר -כלפי מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

ידי -הסר ספק, כי הספק יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור עלבזאת, למען 

 עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.

 



 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .14.4.4

מידע שהיה בידי הספק ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם  1.1.1.1

 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  1.1.1.2

 סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של  1.1.1.3

 הספק.

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על 1.1.1.4

 ובלבד שהספק הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה

 להתגונן מפניו.

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הספק  .14.4.5

 לא יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת  .14.4.6

צדדים שלישיים לשמור  לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי

עליו בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול 

לגרום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי 

 הספק מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

ודיות, והוא מודע כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הס .14.4.7

לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא 

צפוי אם הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( 

ותקנותיו, חוק זכויות החולה,  1981-הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 , וכל דין רלבנטי נוסף.1996-התשנ"ו

 

 תשונו .15

הספק מצהיר כי נשוא ההסכם רשום בפנקס אמ"ר וכי הוא מתחייב לקיום הרישום  .15.1

משך כל תקופת ההסכם ותקופות ההארכה באם יהיו, ולאורך כל תקופת השימוש 

 בציוד .

, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  .15.2

וא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שהספק עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נש

 שיגיע לספק ממכבי.

באחריות הספק להדריך את כל עובדיו לגבי הסיכונים הייחודיים במסגרת מתן  .15.3

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

ת הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק א .15.4

 השרות אינה בלעדית.

 

 

 



הספק מתחייב, כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו, מכל  .15.5

סיבה שהיא, יודיע הספק למכבי מיד כשיוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית 

להפסיק את ההתקשרות עם הספק, והספק מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו 

 סור לו את כל המידע הטכני הדרוש.תתקשר מכבי ולמ

: אסותא מרכזיים רפואיים לרבות, אך לא רקלכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי,  .15.6

  בע"מ, קאר-מכבי טבעי, מכביו קרן מכביעמותת , בע"מ , מכבידנטבית בלב בע"מבע"מ, 

את שמורה הזכות לרכוש  אתה וכד' מכבי יזמותמכבי מגן, אגודת אחזקות בע"מ,  מכבי

 בהסכם זה. ההסכם הקבועים תנאי , ושאר על פי המחירים מוצרים מהספקה

, תוך חודש מחתימת ההסכם, לכל המסרים B2B  לדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי .15.7

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

 הספק.

כים מחשוביים לתמוך בתהליכים הספק ייערך מבחינת התאמת תהליכי עבודה ותהלי

הרשומים הבאים: הזמנה ועדכון הזמנה, אישור הזמנה, תעודת משלוח דגיטלית, קבלת 

 טובין, סטטוס חשבונית, רשומת אב ספק, כרטסת ספק, חשבונית דיגיטלית.

, לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית מרכזת .15.8

 .במבנה שתגדיר מכבי שב,בליווי קובץ ממוח

הספק מתחייב, כי השירותים ו/או המוצרים המוצעים על ידו לא נרכשו, במישרין או  .15.9

פי חוק )איראן לבנון וסוריה(. כמו כן, מתחייב -בעקיפין, ממדינות שהסחר עמן אסור על

הספק להצהיר אם המוצרים / שירותים מיובאים ממדינות להן אין קשרים דיפלומטיים 

 נת ישראל.עם מדי

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים  .15.10

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

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

ותים וטובין שסופקו על ידה למכבי במישרין ובעקיפין עד מכבי בספרי החברה עבור שיר

 ₪. 0עומדת על   31.12.2018תאריך 

הספק מצהיר כי הוא עומד בכל החוקים, התקנות והנחיותיהן של הרשויות הרלוונטיות  .15.11

בתחומי איכות הסביבה החלים עליו. כמו כן, לא עומדים כנגד הספק תביעות או תלונות 

 סביבה.כלשהן בנושאי איכות ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  .15.12

ידי צד למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו 

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

 

 

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

        רח'  -                              הספק
 

 

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: .15.13

        מכבי: 15.2.1

        הספק: 15.2.2

                 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום : 

 

 

                                         _______________  ____________________ 

   הספק   מכבי שרותי בריאות                                                                 

    ם מלא של החותם:ש      

 

     חותמת: 

 

 

 אישור
 
 

___, עו"ד, מאשר כי מר/גב' _____________________________________הח"מ, _____ אני

_____, ומר/גב' ______________ת.ז. מס' ___ שא/ת_________, נו___________________

__, הינו/ם _____________________________, נושא/ת ת.ז. מס' ____________________

___________, _______________________מוסמכים לחתום על הסכם זה מטעמה של _____

_________, ____________________________________ח.פ./שותפות/עמותה רשומה מס' 

 וכי חתימתו/ם, בצרוף חותמת התאגיד הנ"ל, מחייבת ומזכה את התאגיד הנ"ל לכל דבר ועניין.

 _____________________ 
 

 _____________, עו"ד 

 
 
 
 



 מחירון להסכם-ספח א'נ

 
 
 

מחיר  מוצר מק"ט מכבי
לאספקה 

 למחסן מרכזי

מטבע 
 מחיר

   עובדים 1-19נה ערכת עזרה ראשו 1003641

   עובדים 20-49ערכת עזרה ראשונה  1003642

   עובדים 50-99ערכת עזרה ראשונה  1003646

   עובדים 1-19ערכת לטיפול עצמי   1003639

   עובדים 20-49ערכת לטיפול עצמי   1003640

   עובדים 50-99ערכת לטיפול עצמי   1002261

   עובדים 10-ערכת השלמה ל 1003643

   עובדים 50-ערכת השלמה ל 1003644

   עובדים 100-ערכת השלמה ל 1003645

   עובדים 50-ערכת השלמה משופרת  ל 1003647

   עובדים 100-ערכת השלמה משופרת  ל 1002647

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 לוגו  מכבי:

 

 


