
   

 מד לחץ דם לנשים בהריון בקשה להצעת מחיר לאספקת

 ("הבקשה" –)להלן 

 

 כללי .1

 לנשים דם לחץ מד לאספקת( מעוניינת לקבל הצעות "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

 בבקשה.(, כמפורט ""המוצרים –)להלן  בהריון

  לדואר אלקטרוני  דנה שרשובשלוח אל לאת ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ו .1.1

sharasho_d@mac.org.il   10/10/2019עד יום 

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

 שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו.

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

 המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

  מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות המיטביות. .1.1

יקול דעתה בחירת הזוכה תעשה בדרך של שקלול המרכיבים המפורטים להלן, והכל על פי ש .1.1

 ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות: הבלעדי של  מכבי

 .17% -, איכות 07% -מחיר 

 ציון המחיר: .1.1.1

באומדן, על פי הצעת המציע ציון המחיר ייקבע על ידי של מכפלת הצעת המחיר של 

המחיר ליחידה של המציע. המציע בעל הסכימה הנמוכה ביותר יקבל את מלוא ציון 

 יקבלו ציון מחיר יחסי ביחס אליו.המחיר, והמציעים האחרים 

 ציון האיכות:  .1.1.1

 .1ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב כנספח א'

הפריטים  .בדיקת המכשירעבור  יחידות 3 מתחייב לספק, ללא חיוב, מציעהצורך, ה תבמיד .1.0

לספק , הספק לא ימשיך בדיקהיהיו ללא עלות למכבי ועל חשבון הספק. בסיום ה בדיקהבשלב ה

 .את הפריטים ללא חתימה על הסכם וקבלת הזמנה ממוחשבת מטעם מכבי

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

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

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

 אופציות ככל שהן קיימות.

ימים מקבלת הודעה על  0על ההסכם המצורף לבקשה תוך  וםתתקשר מכבי, יחת וספק עימ .1.1

. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ורצונה של מכבי להתקשר עימ

 ההתקשרות שייחתם.

להציג את פרטי הצעתו הכלכלית, ככל שתוכרז כזוכה, בפני ידוע למציע שמכבי תהא רשאית  .1.17

 מציעים אחרים.

  



 המפרט המבוקש:  .2

 , יש לשכפל נספח זה ולמלא עבור כל דגם מוצע בנפרדיותר מדגם אחדבמידה ומציעים 

 

 ______________________ -שם הספק

 ___________________ -תוצרת ודגם המכשיר המוצע

 בהתייחס לדרישות הטכניות של מכשירי לחץ הדם: תשובתנולהלן 

 

 הערות לדרישות הכרחיות  דרישות הכרחיות

מד לחץ הדם המוצע עבר לפחות אחת 

מן הולידציות בהתאם להמלצות של 

(AAMI)American Association for 

the Advancement of Medical 

Instrumentation ( ו/אוBHS )British 

Hypertension Society ( ו/אוESH )

European Society of 

Hypertension ( ו/אוDHL אישור )

 הליגה הגרמנית ללחץ דם.

  

  ניתן להציע גם דגם חדש ומשודרג

למכשיר אשר עבר ולידציה רפואית, 

ובתנאי שהמכשיר החדש יכלול את 

המנגנון של המכשיר אשר עבר 

 ולידציה רפואית הנדרשת לעיל. 

  המציע נדרש להמציא מסמך מהיצרן

המאשר את קיום הולידציה הרפואית 

הנדרשת לעיל ובחתימתו על המענה 

הטכני ועל התצהיר, מאשר את 

 אמיתות המסמך.

 :סוג ולידציה למכשיר

 קבוצות אוכלוסיה מיוחדות כולל:  1 -ולידציה ל
 אקלמפסיה:-נשים הרות כולל פרה .1

 Studies in pregnancy to include 45 women, of whom 15 with 

preeclampsia, 15 with gestational hypertension and 15 

normotensive. 

Korotkoff K5 shall be used for reference diastolic BP. 

 
 1ילדים עד גיל  .1

 ס"מ 11 -היקף זרוע גדול מ .1

 פרפור פרוזדורים .1

Ref: 

https://ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10237 

 

 

 

ערכת מד לחץ הדם כוללת את כל 

הרכיבים והאביזרים הנדרשים 

להפעלתו המלאה והתקינה, לרבות 

שרוול במידות שונות וסוללות 

ALKALINE כולל ספר הוראות ,

הפעלה ואחזקה ברמת משתמש 

באנגלית לרבות ספר הוראות הפעלה 

מקוצר בשפות: עברית, ערבית, אנגלית 

 ורוסית וכתב אחריות. 

 כן / לא

 

מד לחץ הדם יעבוד ביח' מידה של 

 מילימטר כספית בלבד

 כן / לא

 שרוול 

גודל השרוול: בהתאם לטבלא בהתאם 

 AAMIלהמלצת 

למכבי האפשרות להזמין שרוול תהא 

 זה, באותו המחיר.

מכבי שומרת לעצמה הזכות לדרוש 

 ולאשר סטיות קלות ממידות אלו. 

 כן / לא

 נא לציין את גודלם של השרוולים למכשירים המוצעים:
1. ___________ 

1. ___________ 

1. ___________ 

 

https://ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10237
https://ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10237


 
ניפוח אוטומטי חכם  -ניפוח השרוול 

אוטומטית את ומהיר )המכשיר מזהה 

 ערך לחץ הדם העליון(.

 כן / לא

 סוללות

המכשיר יופעל באמצעות סוללות 

פשוטות, סטנדרטיות  וקלות להשגה 

 ALKALINEמסוג 

 

 כן / לא

 תקופת אחריות

 -חודשי אחריות למכשיר ו 11לפחות 

 חודשים לשרוול 11

 

 כן / לא



 
 מתקיימות. במענה זהההכרחיות דרישות הננו מתחייבים כי כל ה

 

 
 חתימה: ____________________ השם המלא: ____________________ 

 
 

 חותמת: ____________________ תפקיד: ________________________

  

 תכונה זו? האם מקיים תת תכונה המהווה יתרון תכונות המהוות יתרון

שרוול המתאים לטווח מידות בגדלים  שרוול
 שונים ברצף כמפורט בטבלא

 כן / לא

 סה"כ שנות אחריות למכשיר _____ שנים 1-שנות אחריות למכשיר מעבר ל  תקופת אחריות

 סה"כ שנות אחריות לשרוול _____ שנות אחריות לשרוול מעבר לשנה

 סוללות
 

 לאכן /  התראה על סוללה חלשה

 כן / לא עברית / אנגלית שפת מסך

 נא לציין כמות זיכרונות_____ כמות זיכרונות זיכרון

 כן / לא זיכרון של תאריך ושעת מדידה

 כן / לא זיכרון אשר מחולק לשני משתמשים

אפשרות למדידה לאורח )אין שימוש 
 בזיכרון של המשתמש הקבוע(

 כן / לא

מד לחץ דם המזהה דופק לא 
 סדיר

 כן / לא 

מד לחץ דם המסוגל למדוד 
לחץ דם גם במקרה של 

הפרעות קצב כגון פרפור 
 פרוזדורים

 כן / לא 

המתאימה את עצמה לבדיקה הנוכחית  מערכת ניפוח מתוחכמת
 ומעלה את הלחץ בקיטועים.

 כן / לא

המתאימה את עצמה לבדיקה הנוכחית 
ומעלה את הלחץ באופן רציף / מדידה 

 בעליה.

 כן / לא

יכולת כיבוי אוטומטי לאחר 
מס' דקות ללא שימוש ו/ או 

העברה אוטומטית למצב 
 שעון.

 כן / לא 

 כן / לא  יכולת העברת נתונים למחשב

קיום תיק לנשיאת מד לחץ 
 הדם

 כן / לא 

תכונות נוספות שאינן מצויות 
 במפרט:

 נא לציין:
1. ___________________________________________________ 

1. ___________________________________________________ 

1. ___________________________________________________ 

1. ___________________________________________________ 

 



 ' להסכם(:גטופס ההצעה )מהווה את נספח  .3

 .                                                                                       המציע:  .1.1

 

 .                                                                                           __שם המוצר:  .1.1

 

 ארץ ייצור ___________________________________________ . .1.1

 

 לקוחות מרכזיים למוצר /שרות: .1.1

ותק במכירת  חברה
 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

    

    

    

 

 המחירים אינם כוללים מע"מ  -מחיר המוצר/השירות .1.1

סוג  מחיר מוצע אומדן לשנה קוד ירפ"א דגם שם היצרן שם המכשיר המוצע

 מטבע

מכשיר מד לחץ דם 

 לנשים בהריוןדיגיטלי  

   יח' 1,177   

לא  -שרוול בלבד 

 לשקלול 

   יח' 17   

 

, ספר הוראות ALKALINEלמען הסר ספק, המחיר למכשיר כולל מד לחץ דם, שרוול, סוללות  .1.1.1

 הפעלה באנגלית והוראות הפעלה מקוצרות בעברית, אנגלית, רוסית, וערבית.

 יוצע מחיר אחיד לכל הגדלים.  -מחיר לשרוול  .1.1.1

 אספקות:_____________________תקופת הערכות נדרשת לשם תחילת  .1.1

 ______________________________________ פגות תוקף : .1.0

 אחריות ושירות .1.1

 שנים. המחיר כולל אחריות, שירות תחזוקה ושדרוגים, ללא חיוב, לתקופה של __________

 ( שנה 1 לפחות שרוול, שנים 1 לפחות מכשיר)

 הערות .1.1

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

 ספרות אחרי הנקודה. 1-אין להציע מחיר עם יותר מ 

  ניתן להציע הצעות בש"ח/$ ארה"ב/אירו/ין/ פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר קנדי/דולר אוסטרלי, למעט

  שור מראש.קריאת שרות אשר תתומחר בש"ח. לכל מטבע אחר יש לבקש אי

 מכבי תודיע לספק לגבי אופן האספקה המועדף עליה 

  ימים. 17תוקף ההצעה 

  



  רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה: .1.17

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

  .אישור היצרן על היות המציע נציגו המורשה בארץ 

  אישורFDA  ו/אוCE  ו/או קנדהHEALTH  ו/או אוסטרליהTGA .ו/או רשות הבריאות ביפן 

 . אישור אמ"ר מטעם משרד הבריאות לדגם המוצע 

 מפרט מלא של המוצע 

 .תקני איכות 

 .פרוספקטים, אישורים, באם נדרש, או כל מידע רלבנטי אחר 

 ( אישור ולידציה רפואית בהתאם להמלצות שלAAMI )American Association for the 

Advancement of Medical Instrumentation ( ו/אוBHS )British Hypertension Society 

( אישור הליגה הגרמנית ללחץ DHLו/או ) European Society of Hypertension( ESHו/או )

 דם.   

  פרוספקט צבעוני באיכות נאותה המכיל תיאור מד לחץ הדם, תמונתו ותכונותיו העיקריות

. למידע בלבד, רשאי הספק לפרט תכונות נוספות הקשורות ומסמכים נוספים כנדרש במכרז

 ידו ולשירות הניתן מטעמו. -למד לחץ הדם המוצע על

  'מפרט ומענה טכני )לכל דגם מוצע(. -נספח א 

  כשהוא מלא וחתום. –נספח ג'  –טופס הצעה 

 

 
 חתימה: ____________________ השם המלא: ____________________ 

 
 

 חותמת: ____________________ ________________________תפקיד: 
 
 

 



 

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 

 
 תאריך : ________

 )לספק הזוכה( הסכם

 

 (להלן: "מכבי"בין מכבי שרותי בריאות )

 (."הספק")להלן:                      ח.פ.                 לבין  

 ("הציוד" או "המוצרים" )להלן                                                  לאספקת:

 

 תקופת ההסכם .1

להלן: "תקופת )                   ועד יום               הסכם זה יעמוד בתוקף למשך שנה החל מיום   1.1

 "(.ההסכם

סיום, בכל שלב ומכל  , מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי 1.1 ףעל אף האמור לעיל בסעי 1.1

יום מראש. במקרה זה תשלם מכבי לספק את  17ידי משלוח הודעה בכתב -סיבה שהיא, וזאת על

הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או הספק יחזיר למכבי את 

 הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות.

 

 תמורה .2

 'גכנספח רשימת הציוד המסופקת על ידי הספק למכבי ומחיריו יהיו כמפורט במחירונים המצ"ב  1.1

 להסכם זה.

התמורה כוללת את עלויות ההובלה, אספקת הציוד למתקני מכבי, הדרכה ותחזוקה שוטפת  1.1

 בתקופת האחריות. 

: להלן) להסכם' א בנספח הנקובים המחירים פי-על, המוצרים אספקת בגין למפיץ תשלם מכבי 1.1

 בהסכם המוצרים מחירי שבין, קיים אם, הפער בגין המפיץ את לזכות מתחייב הספק"(. התמורה"

 לזכות מתחייב הוא וכן, למכבי שיוגשו בחשבוניות המפיץ מחירי לבין, להסכם' א בנספח כמפורט

 .פרטיים מרקחת בבתי ניפוקים על החזרים בגין מכבי את

החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת    היה והספק יזכה בבקשה של  1.1

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.

 

 תנאי תשלום .3

 יום.  11חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף + התמורה תשולם כנגד  1.1

 התשלום בגין תחזוקה ורישוי ישולם באופן רבעוני. 1.1

 .על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג החשבונית 1.1



 
 
 

חשבוניות בגין רכש ציוד יוגשו למחלקת רכש ציוד וחומרים במטה מכבי, חשבוניות בגין אחזקה  1.1

 ד רפואי במחוזות . יוגשו לאחראי אחזקת ציו

ידי המקבל -מלא ובתעודות משלוח מקוריות חתומות על בנספח ב'החשבונית לתשלום תלווה  1.1

בציון שם מלא וברור של המקבל, תאריך קבלה וחתימה. על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' 

 הזמנת הרכש ע"ג התעודה/ חשבונית.

 –ופים צבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו הספק יציג בפני מכבי אישור עפ"י חוק עסקאות ג 1.1

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או פטור מניהול זה,  1101

על כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן נוהג לדווח על  עסקאותיו למע"מ בהתאם 

 לחוק.

 

 אספקת הציוד/המוצרים .4

 0הספק מתחייב לספק למכבי במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר ושוטף, תוך  1.1

 ימים כקבוע בהסכם זה, לרבות המפרט המצורף.

השרות ינתן ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל, לרבות  שטחי יו"ש  1.1

 ורמת הגולן(. 

 הספק מתחייב להמשיך לספק שרות גם בשעת חרום.  1.1

 .  והתקנה באתרי מכבי מחירון כולל עלויות הובלה, אספקההמחיר הנקוב ב 1.1

משלוח הציוד למכבי יהיה בהתאם לשעות הפעילות של האתר המזמין, וימסרו לאתר המזמין  1.1

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

שמכבי הקצתה מקום מתאים האספקה תתבצע בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי , בכפוף לכך  1.1

ידי הספק. -פי הנחיות היצרן, כפי שתימסרנה על-ואת התשתיות הנדרשות, בתיאום עם הספק ועל

הספק יעביר למכבי את דרישות התשתיות מראש. הדרישות תכללונה שרטוט התקנה וממשקים, 

 במידה ונדרש. 

מקורות האנרגיה הנדרשים  הספק מתחייב להוביל, לספק, להרכיב להתקין ולחבר את הציוד לכל 1.0

לצורך הפעלתו התקינה ולמסור כל מכשיר למכבי כשהוא במצב פעולה מקובל ותקין, כולל ספר 

( ואת כל הרכיבים והאביזרים הנדרשים להפעלתו SERVICE MANUALשירות טכני מלא )

 המלאה. 

בחר מכבי הספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הזמנות במייל, במידה ות 1.1

 באופציה זו. 

 הספק מתחייב כי המכשיר יסופק עם תקע ישראלי תקני בלבד.  1.1

 היה. בפריפריה פרטיים מרקחת מבתי בחלק גם ינופקו המוצרים כי לקבוע הזכות שמורה למכבי 1.17

 ניזוק לא והספק הריבון י"ע אושר אשר הסכם - מ"מע הסכם על יחתום הספק,  כן ותעשה

 . מכבי מהודעת ימים 0 תוך מהפעלתו

 .EAN13 מסוג ברקוד בעלי יהיו המרקחת בבית המנופקים המוצרים 1.11

 

 



 
 
 

   הפצת המוצר .5

(.  שינוי מפיץ יעשה "המפיץ"______ )להלן: ____הפצת המוצר תעשה באמצעות חברת ___ 1.1

 יום מראש בכתב. 17של  מוקדמת למכבי בהודעהע"י הספק 

 ספקלהסכם. ה בנספח א'מכבי תשלם למפיץ בגין אספקת המוצרים, ע"פ המחירים הנקובים  1.1

  בנספח א'לזכות את המפיץ בגין הפער, אם קיים, שבין מחירי המוצרים בהסכם כמפורט  מתחייב

 .מחירי המפיץ בחשבוניות שיוגשו למכבי להסכם, לבין 1.1

ספח א' להסכם, למבוטחי מכבי, הן הסכם זה מתייחס לאספקת/רכישת המוצרים המפורטים בנ 1.1

(, כולל בית מרקחת מכבי פארם אילת "מכבי פארם")להלן:  מכביבאמצעות בתי המרקחת של 

)רכישות באמצעות חברת בית בלב בע"מ(, והן באמצעות אסותא מרכזים רפואיים בע"מ ו/או 

 חברות בנות שלה והן באמצעות בתי מרקחת פרטיים.

 

 ניהול מלאי  .6

 :מלאי בטחון 1.1

הספק יחזיק במחסניו ו/או במחסני המפיץ מטעמו מלאי בטחון לתקופה של לפחות  1.1.1

 חודשיים מהפריטים המפורטים בנספח א' )להלן: "מלאי הבטחון"(.

מלאי הבטחון יהיה ייעודי עבור מכבי בלבד, ולא יועבר ללא הסכמת מכבי לאף גורם  1.1.1

 אחר מכל סיבה שהיא.

של  ןהספק או המפיץ מטעמו ידאג לריענון מלאי הבטחון ולסימונו כחלק ממלאי הביטחו 1.1.1

 מכבי במחסני המפיץ על מנת שיהיה זמין לטובת מכבי בכל עת למשיכה מיידית.

 מכבי תהא רשאית, בהתרעה סבירה מראש, לבדוק את מלאי הבטחון במחסני המפיץ. 1.1.1

דלעיל ויפעל לקיומו של מלאי  יבותוהספק ידאג ליידע את המפיץ מטעמו בקשר להתחי 1.1.1

 בטחון כאמור.

בהתאם לדרישת מכבי, הספק יעביר למכבי סטטוס דיווח על רמות המלאי של התכשיר  1.1.1

 כמלאי בטחון במחסני המפיץ.

 . דיחוי כל וללא מיידי באופן, במוצר/ים הצפוי מחסור כל על מכבי של הרכש למחלקת דווחהספק י 1.1

. הספק מתחייב כי B2B –ידוע לספק כי בכוונת מכבי להקים פורטל חוסרים במסגרת מערכת ה  1.1

הוא והמפיץ מטעמו ישתמשו בפורטל הנדון לכשיוקם על מנת לדווח למכבי על חוסר הקיים ו/או 

 צפוי להיות קיים בגין מוצר לרבות צפי לו"ז לחזרתו.

לשיפור התקשורת מול  B2Bעילות מערכת ידוע לספק כי מכבי בוחנת את האפשרות להרחבת פ 1.1

 הספק, והספק מתחייב כי הוא והמפיץ מטעמו ישתמשו במערכת זו ככל שיידרשו. 

מבלי לגרוע מהאמור, ככל שבין המוצרים נשוא הסכם זה נכללים מוצרי דם ומוצרים גנריים  1.1

לרכוש  שאושרו בוועדת רכש של מכבי, אזי במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית

המוצר/ים מספק חלופי כראות עיניה. באם תאלץ מכבי לשלם לספק חלופי מחיר גבוה מזה 

המופיע בהסכם זה, ישפה הספק את מכבי בגין ההוצאה העודפת שנגרמה למכבי בתוך שלושים 

 ימים מיום דרישתה של מכבי.



 
 
 

פי כראות המוצר/ים מספק חלו את במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש 1.1

 שפה את מכבי בגין פערי העלויות, אם יהיו.ההסכם י ספקעיניה, ו

 

 החלפה והחזרת  מוצרים .7

אשר תוחזר על  הספק יחליף באופן מיידי וללא תוספת תשלום כל אריזה פגומה ו/או מוצר תקול  0.1

 ידי מכבי.

ם ממתקני ימי 0של מוצר/ים יבצע זאת הספק על חשבונו, בתוך  recallהיה ויידרש הליך של  0.1

ידי החוק או בדרישות משרד הבריאות. בגין סחורה שתוחזר, -מכבי, אלא אם כן יוגדר אחרת על

 ישלח הספק זיכוי לפי ערך הזמנת ההחזרה שהוקמה )לפי שער הזמנת החזרה (.

למכבי שמורה הזכות להחזיר מוצרים לספק, בהתאם לשיקול דעתה. הספק ידאג לאסוף את  0.1

 מקבלת הזמנת ההחזרה, ולהוציא זיכוי בהתאםהמוצרים תוך שבוע 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משך כל תקופת ההסכם, החזרת מוצר/ים לספק  -החזרות שוטפות   0.1

ממלאי מכבי,  B2B(, תבוצע באמצעות מערכת 0.1, 0.1באופן שוטף )שלא נכנסת בגדר סעיפים 

 לפי נוהל ההחזרות הנהוג במכבי באותה עת.

 

 לקוחות:הדרכה ושרות  .8

הספק יעמיד לרשות מבוטחי מכבי מענה טלפוני מקצועי לצורך הדרכה ופתרון בעיות של מבוטחי  1.1

 מכבי. 

בין  -ובערבי חג וימי ו' 71:77-10:77המענה שמספרו ___________יינתן בימי חול בין השעות  1.1

 .  מספר הטלפון של המענה יופיע על גבי אריזות המוצר.71:77-11:77השעות 

 

 ת קנין רוחניזכויו .9

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת הציוד וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת  הספק 1.1

המונעת ממנו לספק בכל דרך את הציוד למכבי וכי אין באספקת הציוד משום הפרת פטנט ו/או 

 פגיעה כלשהי בזכויות של חברה ו/או גוף לרבות אדם אחר כלשהו. 

ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי בציוד, מתחייב -היה ותתבע מכבי על 1.1

 לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לה כתוצאה מתביעה שכזו.  הספק

 

 מועסקי הספק .11

הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת הציוד ושירות התחזוקה למכבי  17.1

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

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

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

לרכוש  נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא הספק 17.1

בעת אספקת הציוד ו/או  שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם שייגרם

 מתן שרות התחזוקה למכבי. 



 
 
 

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי  הספק 17.1

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

הספק מתחייב שכל נותן שירות מטעמו למכבי חייב להיות מחוסן עפ"י תוכנית החיסונים  17.1

 .המוגדרת ע"י משרד הבריאות

 

 אנשי קשר .11

 מכבי ממנה בזאת את ________ להיות איש הקשר הישיר עם  הספק. 11.1

 הספק ממנה בזאת את  ____________ להיות איש הקשר הישיר עם  מכבי. 11.1

 שם: ___________________  טלפון:_________________________

 :_______________________    EMAILסלולרי:_________________  

 אפליההעדר  .12

 , והיאמוצריםלי באהחברה מודעת לכך שמכבי מפעילה תוכנית ממוחשבת שמטרתה לעודד שימוש רציונ

 איננה רואה בכך אפליה למוצריה.

 

 הסבת הסכם .13

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

 מכבי.אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של 

 

 אחריות וביטוח  .14

הספק יהא אחראי לנזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא, לרבות נזק שיגרום הוא ו/או מי מטעמו, לגופו  11.1

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. 

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה  11.1

שייגרמו למכבי, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד מכבי, כתוצאה 

ע ו/או בקשר עם אחריות הספק ו/או מי מטעמו, על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת מבלי לגרו

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

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על 11.1

חילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הספק לערוך ולקיים על הסכם זה או ממועד ת

חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים 

ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: 

פי ההסכם, לרבות -ל תקופת ההתקשרות על(, וזאת למשך כ"הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הספק"

כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת 



 
 
 

)שלוש( שנים מתום תקופת  1-ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך לא פחות מ

 ההתקשרות.

ומים בדולר מובהר, כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח, וניתן להמירם לסכ

ארה"ב, בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת 

 .ההסכם

הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר,  11.1

לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הספק תחודשנה מעת 

הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות כל  לעת, לפי

מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הספק יישא בכל מקרה 

 בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הספק.

יאוחר מיום אחד לפני מועד  ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הספק להמציא למכבי, לא 11.1

חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת 

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

ת מתן השירותים הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחל

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על

ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על 11.1

הספק שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

פי הסכם -מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהספק אחראי לו על

 פי כל דין.-זה ו/או על

ככל שתקופת ביטוחי הספק תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב הספק  11.0

לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת  14.5להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

 פי ההסכם.-ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

מובהר, כי היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הספק להתאימם לערך הנקוב בש"ח 

 ח.בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטו

לעיל  14.7ו/או  14.5ידי הספק כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 11.1

תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לזוכה 

 לפי הסכם זה.

 .1107-אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"א 11.1

ידי הספק -מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על 11.17

כאמור לעיל, והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת 

 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי סעיף -להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על

זה. הספק מצהיר ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן 

וא אישור עריכת מטילות על מכבי ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נש

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 -פי הסכם זה ו/או על-על הספק על

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

ידי מכבי, וכי -פק יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלביטוחי הס 11.11

המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח 

שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי 

 ראש.)שלושים( יום מ 17לפחות 

ביטוחי הספק יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק, לרבות אי מתן  11.11

הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של מכבי 

 לקבלת שיפוי. 

ה ו/או תביעה כנגד מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דריש 11.11

מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו, והוא פוטר את מכבי 

ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. 

יסות ויתור על הספק מתחייב, כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(, תכלולנה הפול

זכויות שיבוב כלפי מכבי ומי מטעמה )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון(, והספק מתחייב 

 פי הפוליסות.-לפעול למיצוי זכויותיו על

הספק מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא  11.11

שרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתק

. לחלופין, רשאי הספק לכלול את קבלני בהתאם לאופי והיקף ההתקשרותולקיים ביטוחים 

 המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

י לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונט מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק 11.11

 למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .15

הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר  11.1

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

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

לחוק  111הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  11.1

 .1100-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים  11.1

 של מכבי.לקבלת אישורה מראש ובכתב 

 דרישות לסודיות: 11.1

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל  11.1.1

מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על 

נתונים, אשר יגיעו  ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב



 
 
 

פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: -לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות הספק על

 (."המידע"

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל  11.1.1

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

דורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק לעשות את כל הסי 11.1.1

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

פי ההסכם יחתמו על כתב התחייבות אישי -על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

ב אותם לעמוד בהתחייבויות לשמירת סודיות כלפי הספק )בכל עת(, בנוסח המחיי

הספק לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לדרישה 

ידי מכבי(. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הספק יהא -מפורשת ולנוסח שיומצא על

 ידי עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.-אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על

 מפורטת לעיל לא תחול על:חובת שמירת הסודיות ה 11.1.1

מידע שהיה בידי הספק ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם  11.1.1.1

 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  11.1.1.1

 סודיות;

ייבות לסודיות של מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התח 11.1.1.1

 הספק.

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על 11.1.1.1

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 לא  11.1.1

 וש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.יהא רשאי לעשות בו כל שימ

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו  11.1.1

התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, 

ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים 

פסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי הספק מודע לכך שהמידע וה

 הינו חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות  11.1.0

האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או מי 

מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק הגנת הפרטיות, מעובדיו מי 

 , וכל דין רלבנטי נוסף.1111-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1111-התשמ"א

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

 של ההסכם. 

 



 
 
 

 שונות .16

הספק מצהיר כי נשוא ההסכם רשום בפנקס אמ"ר וכי הוא מתחייב לקיום הרישום משך כל  11.1

 תקופת ההסכם ותקופות ההארכה באם יהיו ולאורך כל תקופת השימוש בציוד. 

, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  11.1

ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לספק עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא 

 ממכבי.

הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את השרות   11.1

  אינה בלעדית.

לכל התאגידים / חברות בקבוצת מכבי, לרבות, אך לא רק: אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, בית  11.1

מכבי אחזקות בע"מ, אגודת מכבי מגן,  מכבי ומכבי טבעי, ע"מ, עמותת קרןבלב בע"מ, מכבידנט ב

מכבי יזמות וכד' תהא שמורה הזכות לרכוש את המוצרים מהספק על פי המחירים, ושאר תנאי 

 ההסכם הקבועים בהסכם זה. 

, תוך חודש מחתימת ההסכם, לכל המסרים שמכבי B1B  לדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי 11.1

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

הספק ייערך מבחינת התאמת תהליכי עבודה ותהליכים מחשוביים לתמוך בתהליכים הרשומים  11.1

בלת טובין, סטטוס הבאים: הזמנה ועדכון הזמנה, אישור הזמנה, תעודת משלוח דגיטלית, ק

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

לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית מרכזת, בליווי  11.0

 קובץ ממוחשב,  במבנה שתגדיר מכבי.

די צד כתובות הצדדים הן כמפורט להלן. כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על י 11.1

 1למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו נשלחה תוך 

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

 11111תל אביב,  10רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות  11.1

                                                                             רח'     הספק 11.17

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 11.11

           מכבי: 11.11.1

          הספק: 11.11.1

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 

 

                                                              _______________   _______________ 

 הספק   מכבי שרותי בריאות                                                                           

 

    שם מלא של החותם:        



 
 
 

 

     חותמת: 

 

 

 אישור

 
אני הח"מ, _____________________________________________, עו"ד, מאשר כי מר/גב' 

____________________________, נושא/ת ת.ז. מס' ______________________, ומר/גב' 

___________________________, נושא/ת ת.ז. מס' ________________________, הינו/ם 

מוסמכים לחתום על הסכם זה מטעמה של _______________________________________, 

ס' _____________________________________________, וכי ח.פ./שותפות/עמותה רשומה מ

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

 _____________________ 
 

 _____________, עו"ד 
 

  



 
 
 

 'נספח ב

 עדכון ואימות פרטים -אישור קבלת ציוד במתקני מכבי 

 

 זו ימולאו ויעודכנו ע"י נציג מכבי מקבל הציודכלל הפרטים בטבלה  (1

נספח זה, לאחר שמולא ונחתם  ע"י נציג מכבי, יועבר ע"י הספק בצירוף חשבונית מקור ותעודת משלוח  (1

 מקורית וחתומה למחלקת רכש ציוד רפואי במטה מכבי.

הינו תנאי מבלי לגרוע מהאמור במסמך הרכישה, צירוף הטבלה, לאחר שמולאה ע"י נציג מכבי,   (1

 לתשלום עבור הטובין שסופקו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 תיאור

 מיקום 

 פונקציונלי

 

ציוד 

)מס"ד 

 מכבי(

תיאור 

 ציוד

התאמה  

בין ת. 

משלוח 

 להזמנה

האם סופקו 

ספרות 

כתובה, 

הנחיות יצרן 

והוראות 

 בטיחות

האם 

בוצעה 

הדרכה 

 מעשית

עמידה 

 במפרט

מספר 

הזמנת 

 רכש

 ספק

שם ושם 

משפחה 

העובד 

שקיבל 

 הציוד

 מהחתי

                      

                      

                      

                      



 
 
 

 להסכםנספח 

 אישור עריכת ביטוחי הספק 

     

 תאריך:_____________ 

 לכבוד

 ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים שלובים מכבי שירותי בריאות

 ת"א 27רח' המרד 

 "(מכבי" )להלן ביחד ולחוד:

 

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

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

עם בהסכם  לרבות בקשר עם מתן שירותי _______________________ וכן כל השירותים הנלווים בקשר

"( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ההסכם" -" והשירותיםהספק )להלן בהתאמה: "שנערך ביניכם לבין 

 "(.תקופת הביטוחומסתיימת ביום _______ )להלן: "

 

ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין  -ביטוח חבות מעבידים .1

, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק 1117 -גומים, התש"ם )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פ

 1,777,777נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של  

לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי עובדיה ומנהלי ₪  17,777,777לאירוע ובסה"כ  ₪ 

 בות מעביד כלפי מי מעובדי הספק.במקרה ויקבע כי נושאים בחו

 __________________פוליסה מספר 

 

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

לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר עם 

ע לאירו₪   1,777,777ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של 

ובסה"כ לתקופת הביטוח. הפוליסה תורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי 

מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

ין רכוש מכבי באחריות או המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בג

 בפיקוח או בשליטת הספק.

 __________________פוליסה מספר  .3

 

גרר שהינו  אבדן לרבותכיסוי אחריותו של הספק עפ"י דין בגין נזק גוף ו/או רכוש,   -ביטוח חבות מוצר .4

מסופק ע"י הספק ו/או  בקשר עם ו/או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, תוצאה ישירה של הנזק לרכוש

  .(לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪   1,777,777"( בגבול אחריות של המוצרים" הבאים מטעמו )להלן:



 
 
 

הביטוח כאמור מורחב לשפות את 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 

וליסה תהא ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בביטוח המפורט לעיל הפ

בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק בקשר עם השירותים שבנדון, גם אם פעילות זאת 

החלה בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני ___________. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש 

חודשים נוספים  1ך מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למש

מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך 

תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. 

 .שירותי תחזוקהוועית, הגדרת המוצרים על פי הפוליסה מורחבת לכלול גם: הדרכה, תמיכה מקצ

 . 

 __________________פוליסה מספר      

 

 

 כללי 

 הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  .5

וכי אנו מוותרים  בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי .6

 על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי.

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי  .7

 יום מראש. 17שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

חותים מהנוסח הידוע כ"ביט" במהדורתו הרלוונטית מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספקלא יהיו נ .8

 למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

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

         

 בכבוד רב        

 ___________חברה לביטוח בע"מ

 ____________________על ידי 

 )שם החותם ותפקידו(       
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 אמות מידה
 

 


