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 מנהלה
 כללי .1

  ספקים המסוגלים לספק למכבים ( מעוניינת להתקשר עמכבי"להלן "מכבי שירותי בריאות ) .1.1

, כולל אספקת חלפים, ציוד ממעלית תקולה נוסעים חילוץ, למעליות ותיקונים חזוקהת שירותי

)להלן  בכל ימות השנה עובדתו תקינהכל אחת מהמעליות  לאחזקתוחומרים הדרושים 

 ."השירות"/"שירותים"(

בהתאם ליעדים והכמויות ו 'א נספח - בהתאם למפרטמכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות  .1.2

כל הכמויות, האומדנים והכמויות הינם הערכה בלבד. מכבי מסמכי המכרז. בהמוערכות כמפורט 

 אינה מחוייבת לאתרים או לכמות כל שהיא.

שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם שלוש ההתקשרות היא לתקופה של  .1.3

( מיטיבים, בתיאום עם 2( זהים ; או )1פעם, בתנאים )בכל שנתיים תקופות נוספות בנות  שתיב

 הזוכה.

 ההצעה הינה סופית. לא ייערך משא ומתן. .1.4

 

 הגדרות .2
בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, 

 תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 פי הקבוע במסמכי המכרז. המתקיים על 135/2019מכרז פומבי רגיל מספר  – "המכרז"

 למסמכי המכרז. נספח ב' -הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם ההתקשרות 

 

 מנהלה .3
 קבלת מסמכי המכרז  .3.1

אביב, -בתל 27המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 

, 10:00-14:00ה', בין השעות -, בימים א'מטעמה, או כל מי שימונה מנדלענת , אצל גב' 14קומה 

ויהא זכאי לקבל את מסמכי המכרז כנגד מסירת פרטי  9.1.2020ועד ליום  30.12.19החל מיום 

הגוף המעוניין, איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות )דואר אלקטרוני + טלפון(. במועד מסירת 

ידי רכזת ועדת המכרזים בחותמת המעידה -חוברת מסמכי המכרז, יש לוודא כי היא תוחתם על

 על מועד מסירתה לידי נציג המציע.

 בירורים ופניות .3.2

 15.1.2020עד ליום ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו  .3.2.1

 אל נציגת מכבי: גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, כאמור לעיל., 12:00בשעה 

, באמצעות דואר 'וכנספח בנוסח ובמבנה המצ"ב  Wordזאת אך ורק בקובץ 

האחריות לוודא את דבר . על המציע מוטלת Mandel_An@mac.org.ilאלקטרוני: 

 .03-5143643הגעת פנייתו בטלפון מס': 

 פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף לעיל לא תענינה. .3.2.2

על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תישלחנה  .3.2.3

 התשובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.

 ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני -נה לפונים עלתשובות לפניות האמורות תינת .3.2.4

 .22.1.2020עד ליום 

 השתתפות חובה –כנס ספקים  .3.3

קומה בית שרבט , 4רחוב קויפמן ב 11:00 בשעה 13.1.2020 םייערך ביו הספקים כנס .3.3.1

C2 ,המכרז  חוברתוהיא מותנית בהצגת  חובה הינה בכנסההשתתפות . תל אביב

  .ועליה חותמת המעידה על רישום

את מסמכי המכרז  וקיבל נרשםהספקים למי שלא  בכנסלא תותר השתתפות  .3.3.2

 . במועד הנקוב לצורך כך
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כלשהו משתתף במהלך המפגש ניתן יהיה להעלות שאלות. כל שאלה שתתעורר אצל  .3.3.3

יובהר כי . עילל 3.2במהלך המפגש או לאחריו תתברר אך ורק בדרך הקבועה בסעיף 

בכל מקרה מכבי לא תהיה חייבת בכל חובה בשל מצג ו/או מידע שיינתן שלא על פי 

 .עילל 3.2הדרך הקבועה בסעיף 

כנס ספקים כאמור הוא חובה והינו תנאי להשתתפות במכרז. מציע שלא ישתתף  .3.3.4

 בו, הצעתו תפסל על הסף.

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.4

באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, עליה  ההצעה תוגש במסירה ידנית בלבד )ולא .3.4.1

רכזת ועדת  -' ענת מנדל , לידי גב135/2019מכרז פומבי רגיל מספר ירשם אך ורק "

 ".14, תל אביב, קומה 27המכרזים, ברח' המרד 

. המועד האחרון להגשת 10:00-14:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.4.2

הצעות שתוגשנה לאחר המועד  האמור  .12:00בשעה  2.2.2020יום ההצעות הוא 

 לעיל, לא תתקבלנה!

( 2כשהוא חתום; ) כנספח ג'( על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב 1ההצעה תוגש: ) .3.4.3

שעותק ממנה ,ידי המציע -אשר יצורף על (1נספח ג'ועל גבי טופס הצעת המחיר )

חותמת בצירוף המציע מורשי החתימה אצל ידי -על, בכל עמוד, יודפס וייחתם

פלט הנתונים במדיה המגנטית לבין ב הנתונים. במקרה של סתירה בין ההתאגיד

הנ"ל המסמכים המודפס והחתום. בעותק יקבע האמור  –החתום המדיה המגנטית 

יוגשו ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל 

פי -עלוהצעה, וכמפורט בטופס ה 3המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט בסעיף 

 הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד. 

 :ההצעה תיפסל - בכל אחד מהמקרים הבאים -יובהר 

 . אי הגשת מדיה מגנטית מלאה / הגשת מדיה מגנטית ריקה / הגשת מדיה 1

 מגנטית ללא פלט חתום כאמור.     

 קיימת סתירה בין ההצעה הרשומה במדיה המגנטית לפלט החתום.  .2

 פי הנדרש במסמכי המכרז. -. ההצעה במדיה המגנטית חסרה, לא מלאה או לא על3

 

ההצעה תוגש על גבי חוברת המכרז המקורית שהתקבלה למען הסר ספק, מובהר כי  .3.4.4

החוברת תכלול את כל מסמכי המכרז ואת כל הפרטים . עם חותמת המעידה על כך

אל החוברת הנדרשים ואת החתימות כנדרש, על ידי מורשה חתימה אצל המציע. 

כשהם חתומים על ידי  יצורפו בנפרד כל המסמכים הנלווים הנדרשים מהמציע

ההצעה לא על החוברת המקורית )לרבות  הגשת .מורשי החתימה אצל המציע

 !!ההצעה לפסילת תביא( מחדש וכריכתה פתיחתה

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם  .3.4.5

המעטפה ע"י רכזת ועדת המכרזים או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך 

 ושעת קבלה.

ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות  .3.4.6

תישלח לכל  –ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם  לתקופה נוספת,

  .המכרז משתתפי

כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות תנאי ואת ועל אחריותו על המציע לבדוק בעצמו  .3.4.7

המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם 

שהצעתו תזכה. המציע יברר  להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם, אם וככל

את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי 

 מטעמה, עקב כך.
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 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .4
 : רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן .4.1

 מורשה כחוק בישראל. או תאגיד ;יחיד .4.1.1

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

למתן שרותי אחזקת  ות במכרזבר תוקף למועד האחרון להגשת ההצעבעל רישיון  .4.1.3

 העבודה.מעליות ממשרד 

"מפעל חיוני" היותו בדבר  ות במכרזבר תוקף למועד האחרון להגשת ההצע אישורבעל  .4.1.4

 .1967-תשכ"זה ,חירוםכהגדרת מושג זה בחוק שירות העבודה בשעת 

שירותי או באמצעות קבלני משנה מטעמו בעצמו במהלך השנה האחרונה סיפק  .4.1.5

  .ברחבי הארץ מעליות 80-פחות לאחזקה  ל

עד המועד האחרון להגשת  שנים 5 לפחות מוכח בישראל שלרציף וסיון יהינו בעל נ .4.1.6

 וכל השירותים הכרוכים בכך.  שירותים נשוא מכרז זההת באספק  ות במכרזההצע

 לרבות : אילת, איו"ש ורמת הגולן. ,חבי הארץרבכל השירותים את בעל יכולת לספק  .4.1.7

 יםהשירותכל את מטעמו ועל אחריותו מסוגל לספק בעצמו או באמצעות קבלני משנה  .4.1.8

 .נשוא מכרז זה

 זמנית.בו של מכבי בשני אתרים שונים  לפחות מסוגל לבצע את עבודת השירותים .4.1.9

 בת תוקףתעודת אסמכה  שלכל אחד מהםמעליתנים מוסמכים  5מעסיק לפחות  .4.1.10

 .ות במכרזהצעהן להגשת ולמועד האחר ממשרד העבודה,

  .רכבי שירות 15 לרשותו לפחות .4.1.11

 נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.  .4.1.12

 .השתתף בכנס ספקים שהתקיים במשרדי מכבי .4.1.13

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

 .הצעתו תפסל –מהתנאים 

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך,  .4.3

י תוך אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכב

פרק זמן קצוב שייקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כאמור, 

 יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

מהמועד האחרון להגשת ההצעות. )תשעים( יום  90המציע יאשר, כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  .5.1

לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך 

)ששים( יום כל אחת, ובמקרה זה יהיה כל מציע  60את תוקף הצעותיהם לתקופות נוספות של עד 

הצעתו. בקשה רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול 

 כאמור תישלח על ידי מכבי בכתב.

הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תישלח למכבי על ידי המציע  .5.2

ימי  2בכתב, לידי הגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתוך 

 לבטלה.מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או  עבודה

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

לעיל,  5.3לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .5.4

 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 אישור עריכת ביטוחים  .6

אישור עריכת להלן "אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות ) .6.1

"(. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת הביטוחים, חתומה על הביטוחים

 ידי חברת הביטוח.

פוליסות או שינויים מהותיים יובהר, כי לא יתקבלו בטיוטא החתומה שתוגש שינויים בסכומי ה .6.2
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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  .6.3

 אישור עריכת הביטוחים עד שלב ההכרזה על הזוכה במכרז.

גבי הטיוטה הנ"ל יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של -וסח שאינם מהותיים שייעשו עלשינויי נ .6.4

 מכבי, שתהא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד למועד ההכרזה כאמור.

על אף האמור לעיל, מקום בו איזה מביטוחי המציע הנדרשים כאמור נערכים באמצעות מבטח  .6.5

אישור מראש מאת ועדת המכרזים, להמציא אישור שאינו ישראלי, רשאי יהיה המציע, בכפוף ל

עריכת ביטוחים בנוסח המקובל באותה מדינה בה נערך הביטוח. ועדת המכרזים תהא רשאית 

 לבדוק האישור, להורות על תיקונו, לאשרו ו/או לדחותו. 

על אף הדרישה באישור עריכת הביטוחים לפוליסות נפרדות לכל אחד מהענפים המפורטים שם  .6.6

', חבות מוצר, אחריות מקצועית(, המציע יהיה רשאי להמציא אישור עריכת ביטוחים על פיו )צד ג

נערך ביטוח משולב לענפי ביטוח אלה, כולם או חלקם. במקרה זה, תהא רשאית ועדת המכרזים, 

לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר במקרים מסוימים קביעת גבול אחריות משולב נמוך יותר מאשר 

 ות הבודדים ששולבו כאמור.סכימת הגבול

  .כת הביטוחים הינם בש"חיסכומי הביטוח באישור ער .6.7

מובהר, כי היה וסכומי הביטוח של הזוכה הינם בדולרים, על הזוכה להתאימם לערך הנקוב 

 בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

 לעיל. 3.2להוראות סעיף שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם  .6.8

את אישור  ,הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות .6.9

 עריכת הביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות 7

פי שיקול  בחירת הזוכה במכרז תעשה בדרך של שקלול המרכיבים המפורטים להלן, והכל על .7.1

 דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות:

 .100% –מחיר 

 .למכבי המיטבית ביותר היא שהצעתוהשירותים  למתן בלבדספק אחד  ייבחר מתקןלכל 

 :ציון המחיר 7.1.1

בטופס הצעות המחיר לכל מתקן, כמפורט סיכום לכל מתקן בנפרד, בהתאם לציון המחיר ייקבע 

 .(1ההצעה )נספח ג'

יקבל את מלוא ציון המחיר, והמציעים האחרים יקבלו כאמור הנמוכה ביותר  ההצעההמציע בעל 

 ציון מחיר יחסי אליו.

ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות  7.1.2

בחון את המציע, וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, ל

למציע ו/או לשירות המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה, אם תהא 

 סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

 .לעיל 4בתנאים המוקדמים שבסעיף  יודגש כי הציון המשוקלל יינתן אך ורק לגבי הצעות שעמדו 7.2

לעיל. הכל על  4ועדת המכרזים תדחה הצעה של מציע שלא יעמוד בתנאים המוקדמים שבסעיף  7.3

פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על 

 המכרזים באופן שייקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.  ידי ועדת

המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "ניסיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא  באם 7.4

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: 

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

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

פי שיקול -ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על 7.5
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דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת 

 שיקוליה.

מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי במכרז זה קיים אומדן.  7.6

 ההתקשרות, כלפי מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.

ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה   7.7

מכל או יבוטל, ון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראש

 .ה  שהיאסיב

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז 8

 14, בתוך למסמכי המכרז כנספח ב'הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף  8.1

 ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. (ארבעה עשר)

כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות  ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו

, למעט ככל שאושרו במסגרת מסמך השאלות והתשובות שיישלח כמופיע בנספח ב' למכרז

 .לעיל 3.2.4לכל משתתפי המכרז כאמור בסעיף 

הזוכה מתחייב להמציא למכבי, לפחות עד יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת  8.2

 ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח.

 מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. 8.3

בנקאית אוטונומית במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות  8.4

 פי הנוסח המצ"ב.-לביצוע התחייבויותיו על

 

 ביטול המכרז 9

לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו,  9.1

 (.נספח ב'ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם ההתקשרות )-כל עוד לא ייחתם על

המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה מכבי תהא זכאית, בכל עת, לבטל את  9.2

 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז כאמור. -אך לא חייבת  -הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית 

הודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל המשתתפים / המציעים אשר הגישו הצעות  9.3

 במכרז.

המציעים במכרז ו/או למי מממשתתפי המכרז כל החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מ 9.4

 תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

 

 עיון במסמכי המכרז 10

, לאחר פרסום תוצאות 1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם להוראות תקנה  10.1

המכרז, עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה לאחר תיאום 

לשעה או חלק ממנה  ₪ 500מראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום סך של 

 במתן זכות העיון כאמור.למכבי לכיסוי העלות הכרוכה 

עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת  10.2

הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת אישור מראש 

 ובכתב ממכבי. 

 

 בעלות על מסמכי המכרז 11

מכבי, אשר מועבר למשתתפים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין  מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של

לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על משתתף 

 במכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 סמכות שיפוט 12

בעים או הקשורים למכרז זה תהא בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנו הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

 . יפו -בתל אביב אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 



 אנספח 
 

7 

  מפרט

 

 השירותים כוללים: .1

שירותי אחזקה ותיקונים למעליות, חילוץ נוסעים ממעלית תקולה, כולל אספקת חלפים, ציוד וחומרים  1.1

 .)להלן "השירות"/"שירותים"( הבכל ימות השנתקינה ועובדת הדרושים לאחזקת כל אחת מהמעליות 

קה, חזא למען הסר ספק השירותים כוללים : הובלה/שינוע, אמצעי הרמה  זמן נסיעה, שעות עבודה, 1.2

 הדרכה באתר מכבי בו ניתנו השירותים. 

מועד ההגעה למתקן מכבי לצורך ביצוע  השירותים יתואם מראש עם מנהל/ת אחזקה מחוזי או מי  1.3

תבוצענה  מטעמם, למועד ההגעה למתקן לצורך ביצוע מתן השירותים למעליות. חלק מהעבודות 

 ועבודה בימי שישי.בשעות שלאחר שעות פעילות הסניף ותיתכן עבודת לילה 

 

 

 שבאחריות הזוכה יכללו: מעליותעבודות האחזקה, השירותים והתיקונים, ל 2

 תיקון כל תקלה במעלית.  2.1

 השירותים והתיקונים כוללים: חלפים, שעות עבודה ונסיעות.  2.2

 תיקון מכל סוג שהוא של המעלית יערך באתר עצמו. 2.3

 חלקי החילוף שיסופקו על ידי הזוכה יהיו חדשים וזהים למקוריים.   2.4

שסביבת  הזוכה ידאג לפינוי לכלוך וציוד ישן שהוחלף / הושאר באזור הטיפול, וכן יוודא 2.5

 עבודתו תישאר נקייה, מסודרת ובטיחותית.

 

 ו"ח שירות לאחזקה מתוכננת ולאחזקת שבר:ד 3

 ( המעלית שתוחזקה / תוקנה מספר סידורי )מס"ד 3.1

 האתר בו בוצעה העבודה, שם הטכנאי ותאריך ביצוע העבודה  3.2

 תאור העבודה שבוצעה במעלית  3.3

 

 אתרים לאספקה / שירות 4

 .1'א כנספחמצורפת רשימת האתרים והמעליות לאחזקה ותיקונים 

 

 כלי עבודה ובית מלאכה 5

 . ותחזוקתן תולטיפול במעליהנדרשים והציוד יהיה מצויד בכל המכשירים  זוכהה

כל הכלים הנחוצים לביצוע העבודה כאמור כולל אמצעי פרוק, הרמה, העברה, ב יצטייד זוכהה

ומחומר בריא ויוחזקו במצב בעלי תו תקן, מאיכות מעולה הובלה, הרכבה וכוון. כל הכלים יהיו 

 עבודה בטוח.

ציוד ושיפוצים המתאימים לציוד היה בעל בית מלאכה מתאים לביצוע עבודות תיקון הזוכה י

לבצע את עבודות  זוכההמותקן במעלית על פי המצוין בהסכם זה. לפי צרכיו ונוחיותו יוכל ה

 השיפוצים גם בבתי מלאכה אחרים אך לא יוכל לחייב עקב כך את המזמין בכל תשלום נוסף.

 

 הנחיות ביצוע 6

 הקיימות ולפי המפורט להלן:לפי מיטב השיטות המקצועיות  זוכההאחזקה תבוצע על ידי ה

 על פי הנחיות של בודק מוסמך. .א

פרעות לפעילות ה ללא בהתאם לנהלים הקבועים, בכל הקשור לשעות עבודה אפשריות .ב
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 ./ מתקן ין / סניף / מרפאהיסדירה של הבנ

 בהתאם להוראות היצרן. .ג

 תיקון מידי של כל מפגע בטיחותי, העלול לסכן את המשתמשים במעלית. .ד

והכולל  הציוד, תקופתי ועריכת בדיקות וביקורות, רישום כל הנתונים הנדרשים ביומניפיקוח  .ה

ע"י  הזמנת בודק מוסמך של בודק מוסמךחצי שנתית בזמן הבדיקה  זוכההשתתפות נציג ה

  הספק במקרה הצורך  למעט  הזמנת  בודק מוסמך חצי שנתית  שתבוצע ע"י מכבי . 

תקלות וסילוק מקורות לתקלות, אשר יהיו דרושים או  תיקוןביצוע כל התיקונים לרבות  .ו

 .עבודתה מעלית ולשיפורהפעלת המועילים או רצויים ל

את  ביודעו את הטיפולים המונעים הנדרשים, וכפי שיפורטו במכרז זה, מתחייב לבצע זוכהה .ז

לבצע  לא הספיקו ועובדי הזוכההשונות. במידה  המערכותכל הוראות האחזקה במלואן, בכל 

 בתקלותלטיפול  המשימות במסגרת שעות העבודה המקובלות או כאשר הידע שלהם כל

עד לגמר מיומנים נוספים  על חשבונו בעובדים הזוכהמסוימות אינו מספיק, יתגבר אותם 

 ביצוע העבודות במועד וללא דחיות מיותרות.

על  בהתאם לכל חוקי ותקנות הבטיחות בעבודה הרלוונטיים וכל תקנה שנועדה לשמור .ח

 בטיחות העובדים ואזור העבודה.

 מהסכםחלק בלתי נפרד זה כחלק בלתי נפרד מהנחיות הביצוע יהווה מפרט טכני  .ט

 .ההתקשרות ) נספח ב'(

 

 LOG BOOK -כרטיס תולדות ציוד  7

יחזיק במשרדו כרטיס תולדות ציוד ממוחשב עליו יצוין מספר המעלית, דגם המעלית זוכה ה

כל פעולה שבוצעה במעלית כמו תיקון, החלפת חלק, זוכה ירשום הס זה ופרטים מזהים, בכרטי

מכבי או לזוכה יעביר ה מכביבתום תקופת ההסכם או לפי דרישת ’. שיפוץ, טיפול מונע תקופתי וכו

 את הכרטיסים. למי שמכבי תורה לו 

 

 ח תיקון”דו 8

את הפרטים של עבודות שביצע וחומרים שהשקיע בכל תיקון.  זוכההינו טופס רישום ובו ימלא ה

רק טופס זה כשהוא ממולא,  נציג מכבי.בגמר העבודה, יוחתם על ידי  זוכההטופס ימולא על ידי ה

כל ף ל. העתק הטופס יצורולתשלום זוכהמסמך לאישור חשבונות הכשמש יחתום כנדרש ומאושר 

 חשבון. 

 הבאים:דו"ח השרות יכלול את הפרטים 

 כתובת המתקן 

 מס"ד יצרן 

 מס"ד מכבי 

 תיקון / טיפול תקופתי של המעלית תיאור 

  מתקן דו"ח ידני / ממוחשב )איש אחזקה / מנהל/ת מתקן( מכבי בחתימה וחותמת נציג 

 

 סיורי ביקורת 9

חב' בקרת שרות נציג מכבי, או , יאורגנו מעת לעת על ידי זוכהסיורי ביקורת על טיב השרות של ה

מתחייב להשתתף בסיורים אלה בעצמו הזוכה  ."י מכביאו כל מי שהוסמך ע מכבימטעם המעליות 

 כשכל הוצאותיו בגינם כלולים במחיר האחזקה.  מטעמואו מנהל העבודה הבכיר 
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  :טיפולהשירות/ביצוע ומתקן מכבי להזוכה  תכניס 10

על או נציגו ולהודיע  המתקןמנהל מורשה מטעמו לתאם מראש עם או נציג הזוכה על  .א

באם ישנן   ברר טרם ביצוע העבודותמטעמו יהזוכה או נציג רות. ישה ביצוע/אספקת

 .לשהןכ תקלות/תלונות

 "המעלית בטיפול" על דלתות בנוסח: שלטים מתאימים יתלה הזוכהילפני תחילת העבודה  .ב

 המעלית.

 ין אוי, עליו להתייצב אצל מנהל הבנהעבודותתום ביצוע לאחר  ,עוזב את המבנההזוכה לפני ש .ג

 מנהל אחזקה ולהחתימו על דו"ח התיקון.

שקיבל את כל החומרים הבלויים לאחר מהמתקן, על אחריותו ועל חשבונו,  ידאג לסלק הזוכה .ד

 .נציג מכבי או מי מטעמואישור את 

מפורט  ,חילוץ, במקום בולט, לוח הוראות של כל מעלית יתלה על קיר חדר המכונותהזוכה  .ה

 כולל צילום מתאים של מכונת ההרמה.קריא בשפה העברית 

       לסוג קריא בשפה העברית שלט הוראות שימוש מתאים  יתלה בתא של כל מעלית הזוכה .ו

  .המעלית

 

  הוראות אחזקה 11

 כללי א.

הינן כלליות ונוגעות  ,מכבי טיפולים למעליותהתדירות ומפרט  ,הרשומות הוראות האחזקה

 לדרישות העקרוניות לגבי אחזקת המעליות.

יבצע את הטיפולים המיוחדים הנדרשים לכל מעלית על פי דרישות היצרן אותן ידאג  הזוכה

פעמים  12הטיפול המונע יבוצע  חברת בקרת השרות.להשיג בעצמו ויקבל על כך את אישור 

  .זוכהבשנה לפחות )כל חודש( באחריות ה

 ם קריאות התיקונים.טיפול זה יבוצע ללא קשר ע

ימים  5ה מקסימלית של ייבצע את הטיפול החודשי במרווחים של חודש עם סטי הזוכה

 מהמועד הקובע, אותו יציין בלוח זימון הפעולות.

 
 

 מכבי בכל אחד ממתקני מעליות כל אחת מהתדירות ומפרט  טיפולים ל  .ב

 

 
קטע 

 טיפול
 תאור

 תקופת הביצוע

 

 חודשי
תלת 

 חודשי

חצי 

 שנתי
 שנתי

    X ניקוי כללי 1.1 . מכונה1

    X בדיקה ויזואלית 1.2 

מיסב מנוע )לבדוק  1.3 

 שמן(

X    

    X בדיקת שמן כננת 1.4 

 X    החלפת שמן כננת 1.5 

    X בדיקת מעצורים 1.6 

    Xצירים  שימון 1.7 
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קטע 

 טיפול
 תאור

 תקופת הביצוע

 

 חודשי
תלת 

 חודשי

חצי 

 שנתי
 שנתי

 במעצורים

 X    ניקוי נעלי מעצור 1.8 

נעיצי גלגלי בדיקת  1.9 

 הנעה

   X 

 X    בדיקת מהירות 1.10 

  X   גרוז מיסבים 1.11 

    X בדיקת מגענים 1.12 

בדיקת פחמים,  1.13 

 מברשות

X    

ניקוי אבק  1.14 

 מהפחמים

 X   

    X גרוז גלגל הטיה 1.15 

    X בדיקת רעידות 1.16 

   X  בדיקת גומיות 1.17 

. ווסת 2

 מהירות

    X ניקוי כללי 2.1

    X בדיקה ויזואלית 2.2 

 

 

בדיקת לחיים  2.3

 קפיציים

X    

    X גרוז –שימון  2.4 

    X בדיקת מפסק פיקוד 2.5 

  X   הפעלה נסיונית 2.6 

. לוח 3

 פיקוד

    X ניקוי כללי 3.1

    X בדיקה ויזואלית 3.2 

    X בדיקת ממסרים 3.3 

    X בדיקת קפיצים 3.4 

    X בדיקת פחמים 3.5 

בדיקה מכנית של  3.6 

 מגענים

X    

בדיקת ממסרי עומס  3.7 

 יתר

  X  

בדיקת הגנה מפני  3.8 

 חוסר פאזה

   X 

 X    בדיקת חיבורים 3.9 

 X    בדיקת חיזוק ברגים 3.10 

 X    בדיקת נגדים 3.11 

בדיקת אצבעות  3.12 

 מגענים

   X 

    X בדיקת מצב הכבלים 4.1 . כבלים4
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קטע 

 טיפול
 תאור

 תקופת הביצוע

 

 חודשי
תלת 

 חודשי

חצי 

 שנתי
 שנתי

    X בדיקת תילוי 4.2 

   X  בדיקת פעמונים 4.3 

   X  בדיקת התרופפות 4.4 

   X  שימון כבלים 4.5 

  X   וציםק-בדיקת שבר 4.6 

  X   השוואת מתיחות 4.7 

    X בדיקת מגעים 4.8 

 X    ניקוי 5.1 . פסים5

    X בדיקת ויזואלית 5.2 

  X   ברגיםחיזוק  5.3 

  X   בדיקת חיזוקים 5.4 

    X שימון ו/או גרוז 5.5 

. משקל 6

 נגדי

 X    ניקוי כללי 6.1

    X בדיקה ויזואלית 6.2 

    X בדיקת נעליים 6.3 

 

 

בדיקת גרוז גלגל  6.4

 הטיה

 X   

  X   חיזוק ברגים 6.5 

    X בדיקת חיבור כבלים 6.6 

. דלתות 7

 פיר

    X כלליניקוי  7.1

    X בדיקה ויזואלית 7.2 

 –בדיקת מנעולים  7.3 

 נעילה

X    

בדיקת מנגנוני  7.4 

 דלתות

X    

בדיקת כבלי  7.5 

תשלובת )או 

 שרשרת(

X    

בדיקת כבל  7.6 

 משקולות או קפיץ

X    

    X בדיקת נעלי דלתות 7.7 

בדיקת צירים  7.8 

 גלגלים

X    

   X  חיזוק ברגים 7.9 

    X בדיקת דקטטורים 7.10 

    X ניקוי כללי 8.1 . גג התא8

    X בדיקה ויזואלית 8.2 

    Xבדיקת התקן  8.3 
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קטע 

 טיפול
 תאור

 תקופת הביצוע

 

 חודשי
תלת 

 חודשי

חצי 

 שנתי
 שנתי

 תפיסה

בדיקת מגע התקן  8.4 

 תפיסה

X    

 

 

-בדיקת ארגז שרות 8.5

 אחזקה

X    

בדיקת תאורת  8.6 

 שרות

X    

   X  בדיקת גומיות 8.7 

   X  בדיקת נעלי תא 8.8 

בדיקת גרוז גלגל  8.9 

 הטיה

 X   

בדיקת חיבור כבל  8.10 

 וסת

 X   

    X בדיקת תילוי 8.11 

    X בדיקת פתח חרום 8.12 

  X   חיזוק ברגים 8.13 

    X בדיקת מפעיל דלת 8.14 

 

 

בדיקת מתקן  8.15

 שקילה

X    

    X ניקוי כללי 9.1 . תא9

    X בדיקה ויזואלית 9.2 

    X בדיקת דלתות תא 9.3 

רוז דלתות ג-שימון 9.4 

 תא

X    

    X בדיקת מוביל דלת 9.5 

בדיקת עין פוטו  9.6 

 אלקטרית

X    

    X בדיקת סרגל 9.7 

    X בדיקת סף בטחון 9.8 

בדיקת כח סגירת  9.9 

 דלת

X    

בדיקת זמני סגירה  9.10 

 פתיחה –

X    

    X בדיקת נורות סימון 9.11 

    X בדיקת מאורר 9.12 

    X בדיקת תאורה 9.13 

חיזוקי מעקים,  9.14 

 מגינים

  X  

בדיקת ארגז  9.15 

 לחצנים

X    
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קטע 

 טיפול
 תאור

 תקופת הביצוע

 

 חודשי
תלת 

 חודשי

חצי 

 שנתי
 שנתי

בדיקת פעמון,  9.16 

 אינטרקום

X    

    X בדיקת תאורת חרום 9.17 

מתחת . 10

 לתא

    X ניקוי כללי 10.1

    X בדיקה ויזואלית 10.2 

    X תאבדיקת נעלי  10.3 

בדיקת תילוי כבלי  10.4 

 איזון או שרשרת

X    

בדיקת התקן  10.5 

 תפיסה

X    

    X בדיקת מגעים 10.6 

 

 

בדיקת מתקן  10.7

 שקילה

X    

   X  בדיקת גומיות 10.8 

  X   חיזוק ברגים 10.9 

    X בדיקת כבל כפיף 10.10 

. בור 11

 הפיר

    X ניקוי כללי 11.1

    X בדיקת ויזואלית 11.2 

בדיקת גלגל וסת  11.3 

 שימון גרוז

X    

    X בדיקת מפסק בור 11.4 

 

 

בדיקת מתיחות כבל  11.5

 וסת

X    

    X בדיקת מתקן איזון 11.6 

   X  גרוז גלגל איזון 11.7 

    X בדיקת פגושות שמן 11.8 

בדיקת מגעים  11.9 

 פגושות

X    

12 .

אביזרים 

 בפיר

    X ניקוי כללי 12.1

    X בדיקה כללית 12.2 

בדיקת מפסקים  12.3 

 סופיים

X    

   X  בדיקת עקומות 12.4 

  X   חיזוק ברגים כללי 12.5 

    X בדיקת כבל כפיף 12.6 

    X ניקוי כללי 13.1. בדיקת 13
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קטע 

 טיפול
 תאור

 תקופת הביצוע

 

 חודשי
תלת 

 חודשי

חצי 

 שנתי
 שנתי

ויסות 

 ותפקוד

    X בדיקת לחצני נורות 13.2 

בדיקת מראה  13.3 

 קומות, גונגים

X    

    X בדיקת דיוק עצירה 13.4 

 –בדיקת פיקוד  13.5 

 ויסות

  X  

בדיקת פיקוד מכבי  13.6 

 אש

   X 

. בדיקת 14

 בודק

השתתפות בבדיקת  14.1

 בודק מוסמך

  X  

15 .

 מערכת

 הידרא'

    X ניקוי כללי 15.1

    X בדיקה ויזואלית 15.2 

בדיקת יחידה  15.3 

 הידראולית

 X   

    X בדיקת שמן 15.4 

    X בדיקת שסתומים 15.5 

    X בדיקת פילטר 15.6 

    X בדיקת טמפרטורה 15.7 

    X בדיקת הורדת חרום 15.8 

  X   בדיקת בוכנות 15.9 

    X בדיקת אטימות 15.10 

  X   בדיקת לחץ 15.11 

בדיקת חיבור בוכנה  15.12 

 ותא

  X  

  X   בדיקת מצנן 15.13 

  X   בדיקת משאבת יד 15.14 

  X   בדיקת שסתום שבר 15.15 

 
 
 
 
 

  



 

 
15 

  1'נספח א
  מחוזות ושמות מנהלים אחראייםל בחלוקהמעליות רשימת 

 מחוז צפון
  0529272861אופיר קרן,  נייד:  –מנהל אחזקה מחוזי 

 

עומס  בית מספררחוב ו עיר
 בק"ג

 מספר
 תחנות

מספר  זיהוי הינע סוג
מעלית 

במשרד 
 העבודה

 

 101204 (1שמאלית ) מבוקר 5 900 73הרצל  חיפה

 101205 (2ימנית ) מבוקר 5 900 73הרצל  חיפה

 14663 יחידה מבוקר 4 975 73התיכון  חיפה

 100835 נוסעים הדראולי 2 975 41דרך הארבעה  עכו

 44638 נוסעים הדראולי 3 600 1שדרות גושן  קרית מוצקין

 14275 יחידה 2176 הדראולי 4 600 1אילת  טבריה

 24305 נוסעים מבוקר 3 1000 8אחד העם  נהריה

 54712 נוסעים הדראולי 4 1000 128השושנים  כרמיאל

9שד' יצחק רבין  יקנעם עילית  109060 בודדת מבוקר 2 675 

 109676 2חדשה מס'  MRL 2 675 48הרצל  זכרון יעקב

 215825 3מע' מס'  MRL 2 800 73הרצל  חיפה

 50030 1מס  MRL 5 800 1דקר  קרית מוצקין

 50031 2מס  MRL 5 800 1דקר  קרית מוצקין

 50032 3מס  MRL 5 1000 1דקר  קרית מוצקין

 50033 4מס  MRL 5 1000 1דקר  קרית מוצקין

 235819 בודדת MRL 4 1125 3קהלת ציון  עפולה
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 מחוז שרון 

   304-6414-052 אמיר בן יהודה, נייד: –מנהל אחזקה מחוזי 

   0544914249יבגני ויינשטוק, נייד:  –ס. מנהל אחזקה מחוזי 

 

עומס  בית מספררחוב ו עיר
 בק"ג

 מספר
 תחנות

מספר  זיהוי הינע סוג
מעלית 

במשרד 
 העבודה

 

 27633 (1ימנית ) מבוקר 5 975 56רוטשילד  כפר סבא

 27754 (2שמאלית ) מבוקר 5 600 56רוטשילד  כפר סבא

 3785 נוסעים מבוקר 2 600 17דרך הציונות  ראש העין

שתי  4 600 3הנדיב  הרצליה
 מהירויות

 30124 נוסעים

 99540 נוסעים מבוקר 4 375 7השרון  הרצליה

 42923 (1שמאלית ) מבוקר 5 1500 3הנצח  רמת השרון

 42924 (2ימנית ) מבוקר 5 1500 3הנצח  רמת השרון

 42925 (3חשמלית ) מבוקר 5 1500 3הנצח  רמת השרון

 17900 נוסעים מבוקר 2 450 4השקד  תל מונד

 1מס'  מבוקר 10 630 124אחוזה  רעננה
 שמאלית

25952 

 25953 ימנית 2מס'  מבוקר 10 1000 124אחוזה  רעננה

שמאלית מס'  MRL 8 630 1גבע  נתניה
1 

7010 

אמצעית מס'  MRL 8 630 1גבע  נתניה
2 

7011 

 7012 3ימנית מס'  MRL 8 1000 1גבע  נתניה

 BKG 214773בודדת  זרם חילופין 2 100 3שפיגל זוסיה  פתח תקווה

 110195 יחידה MRL 2 675 1הערבה  אורנית

 219674 מע נווה גן הדראולי 3 630 18מבצע דקל  פתח תקווה
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 מחוז מרכז

  8800410-050איתמר פדה, נייד:  –מנהל אחזקה מחוזי 

    0508802301 חיים אנקורי, נייד: –אחראי אחזקה מחוזי 
 

עומס  בית מספררחוב ו עיר
 בק"ג

 מספר
 תחנות

מספר  זיהוי הינע סוג
מעלית 

במשרד 
 העבודה

 

צפונית  מבוקר 4 600 7השל''ה  תל אביב יפו
 בודדת

97201 

 97604 (1שמאלית ) מבוקר 5 600 36התקומה  תל אביב יפו

 97605 (2ימנית ) מבוקר 5 600 36התקומה  תל אביב יפו

 96884 בודדת שמאל מבוקר 5 300 10בלפור  תל אביב יפו

 9688 (2שמאלית ) מבוקר 6 300 10בלפור  תל אביב יפו

שתי  2 1000 1אופירה  אור יהודה
 מהירויות

 42170 נוסעים

 17403 נוסעים הדראולי 2 600 45עמישב  גבעתיים

( 1שמאלית ) מבוקר 6 450 7אלכסנדר  רמת גן
 אורה

97774 

( 2ימנית ) מבוקר 6 450 7אלכסנדר  רמת גן
 אורה

97775 

 42930 נוסעים הדראולי 4 600 64הרב כהנמן  בני ברק

 227390 מעלון מעלון 2 240 45עמישב  גבעתיים

-דרומית מבוקר 4 600 5השל''ה  תל אביב יפו
 שמאלית

71693 

 103274 (ימין3מעלית) מבוקר 5 1000 10בלפור  תל אביב יפו

מהירות  2 50 15אבא אחימאיר  תל אביב יפו
 אחת

בית מרקחת 
 נווה שוסטר

118435 

שדרות התמרים  אילת
39 

- 4מעלית  הדראולי 3 1000
 בודדת

42156 

 130898 מעלון מעלון 2 225 14ביאליק  רמת גן

 132402 מעלית MRL 3 630 58לה גארדיה  יפו תל אביב

 110196 בודדת חדשה MRL 2 675 27אחימאיר אבא  תל אביב יפו

מע' בתוך    2 0 40שלמה המלך  קרית אונו
 בית מרקחת

214706 
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 מחוז ירושלים והשפלה

   0527028007 יאיר כהן, נייד: –מנהל אחזקה מחוזי 

   0508464376עמוס נחום, נייד:  –ס. מנהל אחזקה מחוזי 
 

עומס  בית מספררחוב ו עיר
 בק"ג

 מספר
 תחנות

מספר  זיהוי הינע סוג
מעלית 

במשרד 
 העבודה

 

 42187 נוסעים הדראולי 3 975 39כצנלסון ברל  בת ים

 98040 נוסעים הדראולי 2 600 54אילת  חולון

חיים משה שפירא  לוד
31 

 98550 נוסעים הדראולי 3 975

 19767 נוסעים מבוקר 5 1575 1יוסף לישנסקי  ראשון לציון

שתי  2 600 11שדרות ויצמן  רמלה
 מהירויות

 23020 נוסעים

מודיעין מכבים 
 רעות

 26788 נוסעים מבוקר 3 630 53עמק דותן 

שמאלית מס'  מבוקר 3 600 45תורן חיים  ירושלים
2 

103737 

 103736 1ימנית מס'  מבוקר 3 1000 45תורן חיים  ירושלים

 30841 נוסעים מבוקר 3 1200 43גאולים  חולון

שמאלית מס'  מבוקר 4 1000 40אגריפס  ירושלים
5 

13101 

 13102 6ימנית מס'  מבוקר 8 800 40אגריפס  ירושלים

 30894 נוסעים הדראולי 3 630 20קדושי קהיר  בת ים

 108279 יחידה הדראולי 3 525 9צאלים  חולון

 212790 3גדולה מס  MRL 6 1000 13הופיין  חולון

שמאלית מס  MRL 5 1000 13הופיין  חולון
1 

212788 

 212789 2ימנית מס  MRL 5 1000 13הופיין  חולון

 212791 4ימנית מס  MRL 3 630 13הופיין  חולון

 234106 מעלון אנכי הדראולי 2 385 75שח''ל  ירושלים
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 מחוז דרום 

  8801656-050בת שבע ענבר, נייד:  –מנהלת אחזקה מחוזי 

   0508802000יוסי גבע, נייד:  –ס. מנהל אחזקה מחוזי 
 

 
עומס  בית מספררחוב ו עיר

 בק"ג
 מספר
 תחנות

מספר  זיהוי הינע סוג
מעלית 

במשרד 
 העבודה

 

 42781 נוסעים מבוקר 3 975 12השייטים  אשדוד

 96808 מרכז מסחרי הדראולי 3 600 גור דב  אשדוד

 4378 נוסעים מבוקר 4 975 1גיבורי החיל  יבנה

 98966 נוסעים מבוקר 5 975 27סמילנסקי  רחובות

 113530 (1מעלית ) מבוקר 4 1575 3הגבורה  אשקלון

 143531 (2מעלית ) מבוקר 5 600 3הגבורה  אשקלון

 81531 נוסעים מבוקר 2 600 2הרב הרצוג  באר שבע

נוסעים  מבוקר 3 600 שדרות יגאל אלון  דימונה
 יחידה

80888 

 81195 מע' נוסעים מבוקר 3 600 13שמעון  ערד

שדרות הפלמ''ח  אשדוד
20 

מרפאה  הדראולי 3 750
 )אשדוד ג'(

113635 

 118588 ימנית מבוקר 3 1050 15רשב''י  אשדוד

 118587 שמאלית מבוקר 3 630 15רשב''י  אשדוד

 108641 בודדת MRL 3 1125 3פינס  גדרה

 -חדשה  MRL 2 630 36שדרות הרצל  אופקים
 בודדת

210441 

 1מס    3 1600 5האגם  עומר
 שמאלית

81151 

 81152 ימנית 2מס    3 750 5האגם  עומר
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 מעבדה מרכזית רחובות

   0523346748מיכאל יצחק, נייד: –מנהל אחזקה  

 

רחוב  עיר
 בית מספרו

עומס 
 בק"ג

 מספר
 תחנות

מספר  זיהוי הינע סוג
מעלית 

במשרד 
 העבודה

 

 46346 משא מבוקר 5 2100 9המדע  רחובות

מהירות  4 25 9המדע  רחובות
 אחת

 118336 משא

 24000 (1שמאלית ) מבוקר 4 1250 9המדע  רחובות

 24041 (2ימנית ) מבוקר 4 1000 9המדע  רחובות
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 'נספח ב

 ההתקשרותהסכם 

 

 2020_, _______חודש _______  ב__אביב, ביום __-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 מכבי שירותי בריאות 
 (589902279)מס' מזהה  227/99אגודה עותמנית מס'  
 אביב-, היכל הסיטי, תל27מרח' המרד  
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  מכבי"להלן "אשר תיקרא  

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 _________________ בע"מ_______________ 

 _________________________ח.פ. ________ 

 מרח' _________________________________ 

 הזוכה"להלן "אשר ייקרא  

 ;מצד שני
 

 

וחילוץ תיקונים , שירותי תחזוקה לאספקת  135/2019ומכבי פרסמה מכרז פומבי רגיל שמספרו   הואיל

להסכם זה, ואשר מהווה   כנספח א'אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף (, המכרז"להלן ")מעליות 

 חלק בלתי נפרד הימנו;

 

 1ונספח ג' כנספח ג'ממנה מצורף (, אשר העתק ההצעה"להלן "והזוכה הגיש הצעה למכרז ) והואיל

הסכים לספק את השירותים בהתאם , ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ובכך למכרז

 לתנאים המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיו;

 

 וועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז; והואיל

 

 

 :ןלפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמ

 

 
 כללי .1

המבוא להסכם זה, על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי נפרד  .1.1
 מההסכם וייקראו ביחד עמו.

 אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם. .1.2

 מחייב פירוש אחר:בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצידם, אלא אם הכתוב  .1.3
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 הסכם זה, על נספחיו. - "ההסכם" .1.3.1

הכל מעליות וחילוץ מתיקונים ,תחזוקהת עבודות אספק - "השירותים"השירות/ .1.3.2
כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט ובהסכם זה על 

 נספחיו.

  .מעלית          -"מערכת/מערכות" .1.3.3

טכנית ה תמיכ דוחות, שירותי אחזקה שוטפת הכוללים - "שירותי אחזקה שוטפת" .1.3.4
והדרכה כל ימות השנה, תיקונים, תיקוני שבר )כתוצאה 
משימוש סביר(, טיפולים מונעים לפי הוראות יצרן, עדכוני 
תוכנה ואספקת חלפים הדרושים לשמירת המערכת במצב 

 תקין או לשם השבת המערכת לתפעול תקין.

 אנשי קשר .2

מונה מטעמה בכל הקשור _____ להיות המנהל המ________מכבי ממנה בזה את _____ .2.1
 לביצוע הסכם זה.

_____ להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם _________הזוכה ממנה בזה את _____ .2.2
 זה.

יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי  לשירותנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת  .2.3
 די מכבי.י-וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם יידרש לכך על

 
 תקופת ההתקשרות וסיום ההסכם .3

להלן ____ )_____שתחילתה ביום ____ שנים   3הזוכה הינה לתקופה בת  ההתקשרות עם .3.1
 "(. תקופת ההתקשרות" ו/או "תקופת ההסכם"

כל שנתיים תקופות נוספות בנות  2-למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב .3.2
 ( מיטיבים בתיאום עם הזוכה, והכל תוך שמירה על כל יתר2( זהים; או )1אחת, בתנאים )

 "(.תקופות האופציהלהלן "הוראות ותנאי ההסכם )

 
 התחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות .4

הכישורים, היכולת, הניסיון, וכוח האדם הטכני המתאים והמוסמך הדרוש על מנת  בעל הידע,  .4.1
לספק למכבי את השירותים באופן דייקני, מסור, מקצועי ומיומן; וכי הוא ידאג לספק למכבי את 

 השירותים באופן הנ"ל בכל תקופת ההתקשרות.

ת תפקידם באופן יעיל, אלה שיועסקו על ידו במהלך תקופת ההסכם במתן השירותים, יבצעו א .4.2
מקצועי, מדויק, אמין, מסור ומיומן, ויעשו את כל הדרוש על מנת לספק למכבי את השירותים 
באופן הטוב והמקצועי ביותר ומסוגל לתת שירותי אחזקה שוטפת, שירותי תמיכה מקצועית 

 וביקורות טכניות למעליות הנ"ל, לפי המפורט בהסכם זה על נספחיו.

ו/או הרישיונות הדרושים על פי כל דין, על מנת לספק למכבי את השירותים  בעל כל ההיתרים .4.3
באופן האמור בהסכם זה, ובכלל זה, יש בידיו ביחס לכל עובדיו, כל היתר ואישור הנדרשים לשם 

 העסקתם.

יהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג, בזמנים ובמועדים המפורטים בהסכם זה, חלקי חילוף וציוד  .4.4
ש לו מעבדה המצוידת במכשור וכלים המתאימים לתחזוקת המעליות וכן צוות למעליות, וכי י

אנשים מיומנים לשם מתן השירותים האמורים בהסכם זה, ובידו כל האישורים וההיתרים 
 י כל דין, לשירות ולאחזקת המעליות למשך כל תקופת ההתקשרות.פ-הנדרשים על

ימוש בשיטות עבודה בטוחות, ולקיום כל מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך ש .4.5
 ההוראות והכללים העוסקים בבטיחות הקבועים בכל דין.

יקיים כל דין רלוונטי הקשור במתן השירותים לרבות קיום מלא וקפדני של כל  הוראות משרד  .4.6
 בקשר לנדון. עבודהה
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קודם לחתימת ההסכם, בדק את מערכות המעליות השירותים ואת אופן התקנתן ופעולתן ומצא  .4.7
אותן לשביעות רצונו, באופן שאין ולא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או השגה 

 בקשר למצבן הטכני או בקשר לכל היבט ועניין הקשור עם מתן השירותים. 

 אישור עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(,מנהל ספרים כחוק וכי בידיו  .4.8
ל ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ, או פטור עהמעיד  1976 -תשל"ו 

מניהול זה, על כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן נוהג לדווח על עסקאותיו למע"מ 
 בהתאם לחוק.

המשיך לספק השירות גם בשעת חרום, למעט במקרה של נסיבות שלזוכה אין הזוכה מתחייב ל .4.9
 שליטה לגביהן.

להסרת ספק מובהר כי הזוכה לבדו הינו אחראי בלעדי כלפי מכבי לאספקת השירותים נשוא  .4.10
 הסכם זה, וזאת גם אם וככל שקבלן משנה / אחר מטעמו מספק חלק מהם.

סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו  .4.11
  של ההסכם.

 

 :B2Bמערכת  5

המערכת"(, להלן ") B2Bלדרישת מכבי, יתחבר הזוכה, תוך חודש ממועד הדרישה, למערכת  5.1
להלן שמכבי תחליט להפעיל ו/או לכל  5.2מבין התהליכים )"מסרים"( המפורטים בסעיף   לאיזה

חר/נוסף במערכת הנ"ל, באמצעות התקשרות ישירה בין הזוכה לבין ספק המערכת אתהליך 
 כיום, חברת סיגמנט(. הזוכה יישא בעלויות ההתחברות למערכת והשימוש בה.)הפועלת במכבי 

זוכה ייערך מבחינת התאמת תהליכי עבודה ותהליכים מחשובים לתמוך בתהליכים הרשומים ה 5.2
 הבאים:

 הזמנה ועדכון הזמנה 5.2.1
 אישור הזמנה 5.2.2
 תעודת משלוח דגיטלית 5.2.3
 קבלת טובין 5.2.4
 סטטוס חשבונית. 5.2.5
 רשומת אב ספק 5.2.6
 כרטסת ספק  5.2.7
 חשבונית דיגיטלית  5.2.8

 
תהא מכבי רשאית לסיים את ככל שהזוכה לא יתחבר למערכת כאמור בהתאם לדרישת מכבי,  5.3

ההתקשרות עם הזוכה, ולזוכה לא תהא טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי בקשר עם 
 הפסקת ההתקשרות כאמור.

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית  5.4
 של ההסכם.

 
  השירותים למעליות 6

 את והכוללים הנדרשים במועדים יבוצעו אשר, יותבמעל מונעת אחזקה ביצוע כולל השירות 6.1
 .השרות לביצוע הדרושות והעבודותהחומרים   , החלפים אספקת

ובנוסף   התקלה תיקון לביצוע הדרושים החלפים אספקת וכן שבר תיקוני ביצוע כולל השירות 6.2
 .(11ראה סעיף  -)חלקי חילוף   חילוץ ממעלית ככל ויידרש

הזוכה ו/או מי מטעמו יפעל באופן שלא יגרום להפרעות, לנזקים ישירים או עקיפים לאדם או  6.3
למתקן ולמעליותיו, לציוד או לריהוט וינחה את עובדיו ו/או מי מטעמו לפעול בהתאמה 

 להתחייבויותיו. 

לקים מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הזוכה או מי מטעמו לא יפסיק את פעולתן של מעליות או כל    ח 6.4
מהן ולא יפסיק או ינתק כל מתקן המחובר לחשמל או את מתקני החשמל או כל חלק מהם אלא 
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לאחר תאום מוקדם עם מנהל האחזקה במתקן או נציגו והינו מאשר כי ידוע לו שהפרת 
 התחייבותו זו עלולה לגרום לנזקים כבדים לאדם ולציוד.

מעלית  לרבות פינוי לכלוך וציוד ישן ידאג לניקוי סביבת ה הזוכה כי לאחר מתן השירותים  6.5
 שהוחלף באזור הטיפול וכן יוודא שסביבת עבודתו תשאר נקייה, מסודרת ובטיחותית.

במהלך תקופת השירות, הזוכה יהיה אחראי לפעולתה התקינה של כל מעלית, על כל רכיביה,   6.6
 יעוץ והדרכה למשתמשים.  ללא תשלום נוסף, , ויספק

 . והכל ללא תוספת תשלום או תמורה מצד מכבי טכנית והדרכה, השירות יכלול: תמיכה  6.7

            ה-הזוכה מתחייב להקים מוקד טלפוני מאויש לטובת קריאות שירות אשר יפעל בימים  א  6.8

 ומספרו   13:00 -ל 08:00ובערבי חג וימי שישי בין השעות  17:00ועד   08:00בין השעות                   

 הינו ____________,                   

שעות מרגע קבלת ההודעה,  3קריאת שירות במסגרת שעות העבודה הינו ל געת טכנאיהזמן  6.9
יטופלו  17:00. קריאות שתתקבלנה לאחר השעה 17:00באם ההודעה התקבלה עד השעה 

  בבוקר. 10:00למחרת עד לא יאוחר מהשעה  

 השירותים ינתנו בימים ובשעות כאמור לעיל. במקרים בהם יש צורך בהמשך עבודה  6.10

 .צוף המתחייב ממהות הטיפול ,יבוצע השרות עד לסיומו המוצלח וזאת ללא תשלום נוסףר

 במקרים חריגים,  עפ"י דרישות מכבי, לתקן מעליות גם לאחר שעות העבודה על אף  דאגי זוכהה            

               . במקרים מסוג ה זה ישולם לפי  המחיר הרשום 17:00שהודעת המזמין ניתנה לאחר השעה             

 (.1נספח ג' / בטופס הצעת המחיר )נספח ג' 2.2סעיף ב            

 תוך שעה מקריאת הבקשה לחילוץ.  ,MRLעליות מסוג ממ הזוכה מתחייב לבצע חילוץ      6.11

 הדרכת חילוץ לכודים ממעלית לפחות פעמיים בשנה ובתאום עם המזמין.הספק מתחייב לבצע  6.12

 הדרכות לחילוץ יהיה עפ"י דרישת מכבי שרותי בריאות. MRLבמעליות מסוג  6.13

בכדי לספק את השרות הדרוש לשם הפעלת המעליות, וכמתחייב מהסכם זה, יפעלו עובדי הזוכה  6.14
 . 17:00עד  08:00במשך השעות 

בטלפון  שעות ביממה 24הזוכה יקיים תורנות והענות לקריאות חרום במשך בנוסף לאמור לעיל,  6.15
 . ___________שמספרו ______

הזוכה ינהל ספר רישום מעקב או מעקב ממוחשב אחר התיקונים והטיפולים בכל אחת מהמעליות  6.16
 ויציג אותו למכבי בכל עת על פי דרישת מכבי .

 ההצעה.  ברת בקרת השירות לאישורהצעות מחיר לתקלות שבר ישלחו ע"י הזוכה לח 6.17

 להוצאת הזמנה לזוכה. ,ע"י חברת בקרה השירות לנציג מכבי ההצעה המאושרת  תועבר 

על כל חלק של המעלית, שהספק יחליף, תחול אחריות למשך שנה מיום החלפתו וכל החלפה  6.18
 חוזרת, שתעשה בתוך תקופת האחריות, תעשה על חשבון הספק.

הספק אחראי לקלקולים הנובעים מתקלה שנגרמה על ידי שימוש לא במסגרת ההתקשרות אין  6.19
נכון במעלית או בפגיעה מכוונת בה, או על ידי טיפול בה מטעם אנשים מחוץ לנציגי הספק, בכל 

 מקרה מתחייב הספק לבצע מיד את התיקון ורק לאחר מכן לדון בתשלום עבורו.

פגם ו/או התבלה, בעקיפין או במישרין, הספק יחליף, על חשבונו, כל חלק של המעליות אשר נ 6.20
כתוצאה מהתקנה לא נכונה או שירות לקוי שבוצע על ידי הספק במסגרת השרות אף לאחר סיום 

 תקופת האחריות הנ"ל.

בכל אחד מהמקרים שצוינו בסעיף זה, יחליף מיד הזוכה את החלקים ו/או חלקי החילוף האמורים  6.21
הצד אשר עליו לשאת בהוצאות הכרוכות בהחלפות  באותם הסעיפים ובמקרה של מחלוקת לגבי

הנ"ל, יובא העניין לדיון והחלטה של נציג המזמין ונציג הזוכה, ובהעדר הסכמה יכריע במחלוקת 
 יועץ מטעם חברת בקרת השרות.

 במקרה של תיקון או החלפת חלקים הכרוכים בתשלום יש לקבל אישור המזמין לפני הביצוע. 6.22



 

 
25 

הנדרשים לבטיחות  LOCK OUT and TAGOUTהתקני נעילה ותיוג  הספק יחזיק וישתמש בכל 6.23
 עובדיו בעת עבודתם במעליות שבמתקני "מכבי שרותי בריאות".

 ח תיקון”דו 6.24

 הינו טופס רישום ובו ימלא הספק את הפרטים של עבודות שביצע וחומרים שהשקיע בכל   6.24.1
 תיקון. הטופס ימולא על ידי הספק בגמר העבודה, יוחתם על ידי המזמין. רק טופס זה             
 כשהוא ממולא, חתום כנדרש ומאושר התיקון, משמש מסמך לאישור חשבונות הספק.             
 העתק הטופס יצורף לחשבון.             

 דו"ח השרות יכלול את הפרטים הבאים:  6.24.2

 המתקן.כתובת   -             
 מס"ד יצרן.  - 
 מס"ד מכבי.  - 
 תיאור תיקון / טיפול תקופתי של המעלית.  - 
 ותמת נציג המתקן דו"ח ידני / ממוחשב )איש אחזקה / מנהל/ת מתקן( .  חתימה וח - 
 

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית  6.25
 של ההסכם.

 

 גריעת מעליות /תוספת   7

 .לזוכה יום 30בהודעה של  זה  מההסכם למכבי שמורה הזכות לגרוע מעליות   7.1

 יום לזוכה . 30למכבי שמורה הזכות להעביר מעליות בין הזוכים בהודעה של   7.2

  . 1ונספח ג'  נספח ג'הצעתו בעל פי  , יקבעתועבר לזוכה הבאמחיר השרות למעלית אשר   7.3

 

 בדיקת בודק מוסמך 8

 חצי שנתית תוזמן על ידי מכבי ותשולם על ידה. הבדיק 8.1

                         מתחייב לשלוח נציג להיות נוכח בבדיקה השגרתית שתיערך מפעם לפעם זוכה ה

 לדרישות החוק על ידי בודק מוסמך מטעם משרד העבודה. בהתאם 

         מתחייב לתקן את כל הליקויים המכנים ו/או החשמליים אשר הבודק המוסמך הנ"ל  זוכהה

                וחברת בקרת השירות  תצביע עליהם, וזאת מיד לאחר קבלת הודעה על כך ללא כל

 ובצוות המקסימלי האפשרי, על מנת להבטיח ניצול המעליות בהתאם לחוק.  הפסקה

 הטכנית של הבודק המוסמך מחייבת את הצדדים. מוסכם בזאת כי קביעתו

 ח התקופתי של הבודק המוסמך מטעם משרד ”תיקונים או טיפולים עליהם יצביע הדו 8.2

 תוך  זוכהלבצעם במסגרת השרות המונע יבוצעו על ידי הזוכה העבודה ואשר יהיה על ה

 ח הרשמי של הבודק.”מיום קבלת הדו שבעה ימים

שיתגלו בבדיקת הבודק המוסמך ומסכנים את המשתמשים במעלית  ליקויים בעל אופי בטיחותי 8.3

 .לאלתר זוכהי ה”יבוצעו ע

 
 התחייבויות מכבי  9

בהן מכבי תאפשר לזוכה, בתיאום מראש, גישה מוסדרת ומבוקרת למערכות לצורך בדיקתן, טיפול 
 ותחזוקתן.
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 טיפול בקריאות חירום 10

 לקהילהמובהר ומוצהר ע"י הזוכה , כי ידוע לו שלאור היות קופת חולים המספקת שירותי בריאות  10.1
הרי שבזמן חירום , מכבי תחשב "מפעל חיוני", כהגדרת מושג זה בחוק שירות עבודה בשעת 

פני כל לקוח אחר שלו, חירום ולפיכך הזוכה מתחייב להעניק למכבי עדיפות בקבלת שרות זה על 
 -וזאת ללא קשר להיותו מפעל חיוני כהגדרת מושג זה בחוק שירות עבודה בשעת חירום תשכ"ז

1967 . 

עוד מובהר, כי בשעת חרום , תהא מכבי זכאית לדרוש מהזוכה כי יעמיד לרשותה , לאלתר טכנאי  10.2
תקלות טכניות במעליות אשר יוצב במוקד חירום של מכבי ויהיה אחראי למתן מענה לאירועים או 

 מכבי.

 

  – כולליםאינם  זה  הסכםמושא  השירותים 11

( "מחיר עלות" -( של החלפים )להלן costהתמורה בגין חלפים יהיו על פי עלות ייצור מוכחת ) 11.1
  .ובאישור חברת בקרת השירות 10%בתוספת 

השירות הצעת  נציג חברת בקרת / חישוב מחיר העלות , יעביר הזוכה למכבי מובהר כי לצורך 11.2
מחיר, ומכבי תהא רשאית לבודקה אל מול הצעות מחיר רשמיות אחרות בשוק . מחיר העלות על 

 פיה יהיה זכאי הזוכה לתמורה בגין חלפים אלו, יהא על פי ההצעה הזולה ביותר מבין ההצעות.

 

 התמורה ותנאי תשלום 12

התעריף ליחידה בכמות י מכפלת פ-מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל 12.1
ידי מכבי -י, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם עלידי נציג מכב-היחידות שניתנה בפועל ושאושרה על

מאושר לעבוד על בסיס  זוכהם הא לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק ; או חשבונית עסקה 
ס בהתאמה  מזומן לפי החוק והתקנות, ובמקרה כאמור, לאחר התשלום יעביר למכבי חשבונית מ

 "(.התמורהלהלן ")

מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים, ההוצאות, המיסים,  12.2
והזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת  הכרוכים במתן/אספקת השירותים,ההיטלים והאגרות 

 מעבר לתמורה.

  צמדהה 12.3

 התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן: 12.3.1

חודשים בהתאם לשיעור השינוי שיחול   12בש"ח יעודכן מידי  התעריף ליחידה הנקוב
המדד החדש"( להלן "המדד"( הידוע במועד העדכון )להלן "במדד המחירים לצרכן )
   בהשוואה למדד הבסיס.

בגין חודש ________  במועד הגשת ההצעות הסופיות מדד הבסיס יהיה המדד הידוע
 ן השניים.שנת ________ או המדד החדש, המאוחר מבי

עדכון ההצמדה יבוצע בתנאי ששיעור השינוי המצטבר במדד מהעדכון האחרון,  לא 
)שבעים חמישה   75חוזים(. העדכון יהיה בשיעור של % )חמישה א  5%-פחת מ

 אחוזים( משיעור השינוי במדד.

 תנאי תשלום 12.4

 65)שישים וחמישה( יום )תום חודש +  65התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  12.4.1
 לחברת בקרת השירות. ידי הזוכה-י חשבונית שתוגש עלפ-על יום( ממועד הפעילות,

 לתשלום במכבי.ע"י הזוכה  החשבונית תאושר ע"י חברת בקרת השירות ותועבר 

חודש הפעילות. אם תוגש לאחר  )עשרה( ימים מתום 10-החשבונית תוגש לא יאוחר מ 12.4.2
 מועד זה, אזי התשלום יידחה למועד התשלום הבא.

 .לחשבונית יצורף דו"ח שרות ידני/ ממוחשב חתום ) חתימה וחותמת( ע"י נציג המתקן 12.4.3
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, ובו שור חברת בקרת השירות כל חשבונית לבדיקה ואייגיש  זוכהה -הגשת החשבונית  12.4.4
יצרף דוח מפורט, הכולל אסמכתאות, לאימות  זוכהפירוט כל הסכומים המגיעים לו. ה

  חשבונית שלא תאושר ע"י חברת בקרת השירות לא תשלום ע"י מכביהחיובים.

מכבי תבדוק חשבונית זו והדו"ח המצורף אליה, ולאחר בדיקתם יהוו החשבונית והדו"ח  12.4.5
 אסמכתא לתשלום על ידי מכבי.  

י התשלום או לאחריו, טעויות, אי היה ויתגלו בחשבונית )לרבות בדו"ח(, בין אם לפנ 12.4.6
דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז 
הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה בכל עת, 

 ימים מראש. 14ממכבי, ובכפוף למתן הודעה בכתב בת 

לפני תום מתן השירותים הקבוע , תשלם מכבי  היה ויסתיים הסכם זה מסיבה כל שהיא 12.4.7
לזוכה תמורה, רק עבור השירותים שניתנו למכבי ע"י הזוכה , טרם סיום ההסכם באופן 
יחסי לתמורה ולהיקף השירותים הכולל וזאת בכפוף לכל טענה שתעמוד למכבי באותה 

 .1970עת בהתאם לחוק החוזים ) תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א 

 

 תרופות :   13

מספר ולהודעות על תקלות  נאותה יוטלו ניכויים מחשבונו עקב אי ביצוע עבודות, חוסר תגובה זוכהעל ה
 תקלות גבוה. 

 
 .מדמי שירות חדשיים שהוצע  50%קיזוז  –אי ביצוע טיפול חדשי שוטף  .13.1
 .₪  1,500קיזוז של  –ולא תענה באותו היום 17:00קריאה שבוצעה עד השעה  .13.2
   בודק מוסמך )אי ביצוע תיקונים וחריגה ממועדי הטיפול בהתאם לדרישת בודק בטיחות מעלית  .13.3

 לכל מקרה.₪  5,000קיזוז של  משרד העבודה(     
 

 בטיחות : 14

 אחריותו של הזוכה:. 14.1
הסביבה, בגהות ובמניעת  באיכות  בבטיחות, למלא אחר כל החוקים והתקנות הדנים הזוכה מתחייב 

הוא בנושאים של בטיחות וגהות ויוודא, שמנהל  בנהליו דליקות. הזוכה אחראי לצייד את עובדיו
 לדרישות החוק והתקנות בנושא  הבטיחות בעבודה.  העבודה מטעמו יהיה מודע

וכה עובדי הזעד להבטחת בטיחותם של  מתן השירותים אי עמידה בדרישות האמורות תביא להפסקת 
 .ואנשי מכבי

זוכה יחל בעבודתו רק לאחר שבוצע תיאום עם הגורם שהזמינו ממכבי ואותרו הסיכונים הקונקרטיים    .14.1
לעבודה הספציפית שתבוצע. הזוכה ייתן מענה במסגרת עבודתו לכל סיכון שאותר ועבודה "חמה" 

 העובדים יהיו מצוידים בציוד מגן או נציגו בתיאום עם מנהל המתקן 
 במהלך עבודתם. אישי המתאים לכל סוגי העבודה  והסיכונים להם הן חשופים

 
 :עבודה בגובה 14.2

 - (" 2007התשס"ז  –דה בגובה" עבו-הבטיחות בעבודה )"תקנות
מצהיר כי הוא ו/או עובדיו ו/או כל המועסקים מטעמו הוכשרו והם מוסמכים ומסוגלים  הזוכה 14.2.1

בעת ביצועה,  הקיימים וכפי שיהיו לבצע את כל העבודות נשוא הסכם זה בתנאי העבודה
 -הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז לרבות בעבודה בגובה כפי המפורט בתקנות

 ועפ"י כל דין.  2007
עבודה בגובה באתר  מתחייב לוודא בטרם ביצוע עבודה כלשהי, כי כל עובד שיבצע זוכהה 14.2.2

לעיל ובכלל  בתקנות עבודה בגובה ו/או בדרכי הגישה אליו, יעמוד בכל התנאים הנדרשים 
שאינו מסכן אותו או  העבודות הדרכה, יהא במצב בטרם ביצוע זה, העובד יהא בגיר, יעבור

 כמפורט בתקנות הנ"ל וכן מתחייב הקבלן להעביר למזמין בטרם ביצוע עימו  את העובדים
 גורם תעודה ו/או אסמכתא הנדרשת עפ"י התקנות הנ"ל ועפ"י כל דין מטעם העבודה
 בגובה. הוכשר והוסמך לבצע העבודה , ביחס לכל עובד ואשר לפיה, העובדמוסמך

ם ביצוע העבודה כי כל מי שיועסק מתחייב לוודא בטר הזוכהמבלי לפגוע באמור לעיל,   14.2.3
בעבודה בגובה כאמור, יעשה זאת באמצעות מכשירים ו/או אביזרים ו/או כלי עבודה וציוד 

קבועים בעלי תו תקן  מתאימים ,תקינים ובטוחים ובכלל זה באמצעות שימוש בסולמות
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 הפיגומים תקינים ו/או בימ ישראלי המתאימים לאופי העבודה המבוצעת וכן באמצעות
 הידראולית, בעלי אשור תקף של בודק מוסמך.

לוודא  יהא אחראי יחידי ובלעדי לכל דבר ועניין הקשור בעבודה בגובה לרבות הזוכה 14.2.4
 לפצות ומתחייב העובדים כאמור לעיל הציוד המתאים והכשרת של תנאי העבודה,  קיומם

   לו. להיגרם העלול זקנ כל בגין המזמין את
 הנפת ציוד: 341.

     במידה ותידרש עבודה הכרוכה בהנפה או הרמת ציוד על הזוכה לפעול בהתאם לתקנות            
         1992-הבטיחות בעבודה )עגורנים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים(, התשנ"ג            
   ולתאם מראש את העבודה עם ממונה הבטיחות המחוזי ו/או נציג מכבי .          

 
 עבודות חמות: 441.

   הכרוכות בהשחזה, בריתוך, בחיתוך להבה, בהלחמת להבה וכל עבודה עם להבה  עבודות          
     גלויה או עם ציוד היוצר ניצוצות. הזוכה אחראי להציב באתר העבודה, מטפים לכיבוי אש           
 ק"ג( ולפעול עפ"י  3בתכולה של   ABCבגודל ומהסוג המתאימים )לפחות מטף אחד מסוג          

 הזוכה. נוהל עבודה בחום של           
                                                                                                                          

 :כלים וציוד 541.
  - כלים ידניים וחשמליים 14.5.1

 ירותי בריאות". שלא ישתמשו בציוד וכלים של "מכבי  הזוכהעובדי  14.5.1.1           
 ל ע  פגומים. כלים חשמליים ייבדקו לפני השימוש בהם. אין להשתמש בכלים 14.5.1.2            

 מוטלת האחריות הבלעדית להבטיח שהכלים נמצאים במצב בטוח הזוכה               
 לשנה ע"י חשמלאי מוסמך ושהשימוש בהם נעשה באורח  ונבדקים אחת                
 בטיחותי.               

 ציוד וכלים חשמליים ניידים חייבים להיות עם בידוד כפול.  14.5.1.3            
 תאימים. מבכל הכלים החשמליים יש להשתמש במגנים  14.5.1.4            
 ש להשתמש בכפפות מתאימות בעבודות בהן דרושה הגנה לידיים. יש י 14.5.1.5             

 להשתמש בכפפות מיוחדות )פי.וי.סי, וכו'(, כאשר קיימת אפשרות לחשיפה                 
 לחומרים כימיים בהתאם למצוין בגיליונות הבטיחות של החומרים  בהם                 
 משתמש עובד הזוכה.                   

  - נעילה / תיוג  5.241.
חשמלי, מכני, )ישתמש באמצעי נעילה ותיוג מיועדים למנוע הפעלה בשוגג של ציוד  הזוכה

הידראולי(, הפעלה בשוגג של ברזים בצנרת המכילה חומרים מסוכנים ) קיטור, אוויר דחוס, 
להיות מתואמים / תיוג חייבים   נוהלי נעילה  חשמליים. וכו'.(, או הפעלה בשוגג של מעגלים

 עם המנהל של העובד. הזוכה יוודא כי עובדיו קיבלו הדרכה נאותה בנוהלי נעילה / תיוג.
אי עמידה בדרישות האמורות תביא להפסקת העבודה עד להבטחת בטיחותם של העובדים 

 מטעם הזוכה.
  -הדרכה לשימוש בכלים וציוד  5.341.

והדרכת  )מסירת מידעה ן הפיקוח על העבודאחראי על מילוי כל דרישות ותקנות ארגו הזוכה
 קבלני משנה. ובדיוע  כלפי כל עובדיו 1999עובדים( התשנ"ט 

ישנה  ו/או יכוןסישי בכל עת שקיימת דרישה חוקית ו/או קיים א-יש להשתמש בציוד מגן
 הנחיה של המנהל או מי מטעמו באתר העבודה. ע"פ הנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה

 . 1997 אישי( התשנ"ז)ציוד מגן 
 העובדים של אי עמידה בדרישות האמורות תביא להפסקת העבודה עד להבטחת בטיחותם

 מטעם הזוכה.
 

 אחריות 15

זק ו/או אובדן ו/או פגיעה פי דין לכל נ-מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי על 15.1
ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או 
למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב ו/או בקשר עם אספקת השירותים כמפורט ומוגדר 

ובלבד שלא נגרמו כתוצאה מממעשה או מחדל שמכבי ו/או מי מטעמה אחראים לו כם זה, בהס
 . פי דין-על
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הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה,  15.2
לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי כתוצאה 

 אירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי הסכם זה או על פי כל דין.מ

חובת הפיצוי והשיפוי כפופה לפסק דין חלוט, למתן הודעה מיידית ובכתב לזוכה אודות התביעה, 
למתן האפשרות לזוכה לנהל את התביעה הנידונה ולכך שמכבי לא תתפשר בתביעה ללא 

 הסכמת הזוכה.

י לצמצם או לגרוע ידי הזוכה כד-בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על 315.
בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

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

מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכום שיגיע ממנה  15.4
מן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם מהזוכה  בכל זפי חוק, בכל -לזוכה, בצירוף הצמדה וריבית על

 דרך אחרת.

התקנות, הצווים, ההוראות  הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, 15.5
עלה מן הצורך יובהר, כי פי ההסכם. למ-על ידו על לשירותים הניתניםוהתקנים המתייחסים 

-הזוכה מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה
ת האמור לעיל, ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליו 1995

באופן שהזוכה, 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 

 י החוק הנ"ל.פ-רות זכאים לכל הזכויות שעלובמשך כל תקופת ההתקש

על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי הוראות סעיף זה,  15.6
אין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות כלשהי בגין נזק/אובדן/הפסד פי כל דין, ו-ההסכם ו/או על

 וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה, כהגדרתם להלן.

 
 ביטוח  16

מועד תחילת פי כל דין, מ-הסכם זה ו/או על יפ-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על 16.1
לפי המוקדם, מתחייב הזוכה לערוך ולקיים על  מתן השירותים,הסכם זה או ממועד תחילת 

חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים 
להלן פרד הימנו )ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נ

בות פי ההסכם, לר-(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על"הביטוחים"ו/או  "זוכהביטוחי ה"
כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה נוספת 

)שלוש( שנים  3-לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך לא פחות מ
 מתום תקופת ההתקשרות.

מובהר, כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח, וניתן להמירם לסכומים בדולר 
 .ארה"ב, בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת ההסכם

 ,( יובהר"אישור עריכת הביטוחים" ביטוחים )נספחהמבלי לגרוע מאמור באישור קיום 
 : כדלקמן

כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין )נוסח  זוכהביטוח חבות ה 16.1.1
וות ו/או נזק מ, בגין 1980 -חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

. חלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותיםגוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מ
כבי עובדיה ומנהלי במקרה ויקבע כי נושאים בחובות הביטוח יורחב לשפות את מ

 זוכהמעביד כלפי מי מעובדי ה

על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן  זוכהביטוח חבות ה - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 16.1.2
ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או 

 זוכהעובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי ה
 ו/או הפועלים מטעמו. הפוליסה תורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או

ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח  זוכהמחדלי ה
כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו 
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כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש מכבי באחריות או בפיקוח או בשליטת 
 .זוכהה

"י דין בגין נזק גוף ו/או רכוש, לרבות עפ זוכהריותו של הכיסוי אח  -ביטוח חבות מוצר 16.1.3
ו/או  זוכהנזק גרר,  בקשר עם ו/או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י ה

הביטוח כאמור מורחב לשפות את מכבי בשל  ."(המוצריםהבאים מטעמו )להלן:"
ם בקשר לנזקים ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליה זוכהו/או מחדלי ה אחריותה למעשי

שנגרמו בקשר עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב 
הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בביטוח המפורט לעיל 

בקשר עם  זוכההפוליסה תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות ה
את החלה בטרם נחתם ההסכם. במקרה שהביטוח השירותים שבנדון, גם אם פעילות ז

יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים 
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח וכל אירוע  6ותביעות מוארכת, למשך 

שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב 
 .כל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוחל

ות הזוכה בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או המבטח את חב - ביטוח אחריות מקצועית 16.1.4
זוכה ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של ה

כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או  עובדיו ו/או מנהליו וכל הפועלים מטעמו, אשר ארע תוך
במהלכם ו/או במסגרתם. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או 
מחדלי הזוכה ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח 
כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח אך למעט חבות מכבי כלפי הזוכה. 

ה שהביטוח יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת במקר
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח וכל  6גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, 
 .מסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוחייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נ

הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר,  16.2
לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הזוכה תחודשנה מעת 

הסכם, לא לעשות כל לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ה
מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הזוכה יישא בכל מקרה 

 בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הזוכה.

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הזוכה להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד לפני מועד  16.3
בר עריכת ביטוחי הזוכה כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת חתימת הסכם זה, אישור בד

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

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

ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על 16.4
שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הזוכה 

פי הסכם -מטעמה בגין כל נזק שהזוכה אחראי לו על מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי
 פי כל דין.-זה ו/או על

ככל שתקופת ביטוחי הזוכה תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב הזוכה  16.5
לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת  16.3 להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף

 פי ההסכם.-פת ההתקשרות עלביטוח נוספת ולמשך כל תקו

מובהר, כי היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הזוכה להתאימם לערך הנקוב בש"ח 
 בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

לעיל  16.5 ו/או 16.3 די הזוכה כנדרש בסעיפיםי-מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 16.6
תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לזוכה 

 לפי הסכם זה.

 .1970-אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"א

די הזוכה י-מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על 16.7
כאמור לעיל, והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת 

זה. הזוכה מצהיר ומתחייב,  16פי סעיף -להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על
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בי ו/או מי כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכ
מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, 

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

 נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

י ידי מכבי, וכ-ביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על 16.8
המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח 

סר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם תימ
 )שלושים( יום מראש. 30לפחות 

ביטוחי הזוכה יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הזוכה, לרבות אי מתן  16.9
הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של מכבי 

 לקבלת שיפוי. 

ע מן האמור לעיל, מצהיר הזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מבלי לגרו 16.10
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. 

תחייב, כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(, תכלולנה הפוליסות ויתור על מ זוכהה
זכויות שיבוב כלפי מכבי ומי מטעמה )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון(, והזוכה מתחייב 

 פי הפוליסות.-לפעול למיצוי זכויותיו על

 עם מתן השירותים נשואשר הזוכה מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בק 16.11
חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך 

. לחלופין, רשאי הזוכה לכלול את קבלני בהתאם לאופי והיקף ההתקשרותולקיים ביטוחים 
 המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

ר, כי אין בביטול החריג כדי לגרוע יבוטל. יובה - ספקככל שקיים בביטוחי ה חריג רשלנות רבתי 16.12
 על פי כל דין הו/או מזכויות מבטח ספקמחובות ה

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו נחותים  16.13
 אחר שיחליף אותם.מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח 

 
 רישיונות והיתרים 17

הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או  17.1
רך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב פי הדין, לצו-ההיתרים ו/או הרשיונות הדרושים על

הם, על חשבונו הוא, לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים ב
 במשך כל תקופת ההתקשרות.

 רת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.הפ 17.2

 
 מועסקי הזוכה 18

מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך כעובדיו הזוכה  18.1
דו, על או שלוחיו, ולא ייחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על י

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

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם  18.2
 החלים עליו.

עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות  פי דין, כלפי-הזוכה אחראי, על 18.3
ו/או בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת מתן השירות או 

ובלבד שלא נגרמו כתוצאה מממעשה או מחדל שמכבי ו/או בכל פעילות הקשורה למתן השירות, 
 . פי דין-טעמה אחראים לו עלמי מ

פי ההסכם, וכי כל זכות -כן מצהיר הזוכה, כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על 18.4
פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם ו/או -שניתנת על

בטחת ביצוע הוראות מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי לה
ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי 
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מכבי, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע ההסכם או 
פי -עלהוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל התקשרות 

 ההסכם, מכל סיבה שהיא.

הזוכה מתחייב, כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך  18.5
את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או 

 למטרה כלשהי.

 ב לפצות ו/או לשפות את מכבי בגיןמבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחיי 18.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או -כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה, אם ייקבע על
על פיצוי/שיפוי כאמור יחולו התנאים הקבועים העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה. 

 לעיל.   15.2בסעיף 

 סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה סעיף     18.7
 של ההסכם. יסודית             

 
 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  19

של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה  19.1
 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות 19.2

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל  19.2.1
שיטות ידיעה בקשר עם ביצוע הסכם זה ולכל מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, 

עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, 
מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו בתוקף או במהלך או אגב או במסגרת 

מכי הסכם זה, תוך תקופת ההתקשרות, פי האמור במס-ביצוע התחייבויות הזוכה על
 (.המידע"להלן "לפני תחילתה או לאחר סיומה )

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, ולא למסור ו/או  19.2.2
להעביר את מהידע לכל צד שלישי כלשהו, אלא אם קיבל אישור ספציפי, לכל נושא 

 בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

את הגישה למידע אך ורק  לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל 19.2.3
לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הזוכה, נותני שירותים והמועסקים 

מו על כתב התחייבות אישי פי ההסכם יחת-על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על
לשמירת סודיות כלפי הזוכה )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות 

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

ידי -מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הזוכה יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על
 עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 19.2.4

שהיה בידי הזוכה ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם  מידע 19.2.4.1
 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  19.2.4.2
 סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של  19.2.4.3
 הזוכה.

י צו מרשות שיפוטית מוסמכת, פ-פי דין או על-ע שחובה לגלותו עלמיד 19.2.4.4
ובלבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן 

 מפניו.
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כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הזוכה לא  19.2.5
 כם.יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההס

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו  19.2.6
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 

מירת המידע בסודיות, וכי הזוכה מודע לכך שהמידע והפסדים ולהפרת התחייבות לש
 הינו חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות  19.2.7
האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או מי 

רבות )אך לא רק( הוראות חוק הגנת הפרטיות, מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, ל
-ונשין, התשל"ז, חוק הע1996-ו, חוק זכויות החולה, התשנ"וותקנותי 1981-התשמ"א

 רלבנטי נוסף., וכל דין 1977

זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה  19סעיף  19.3
 יסודית של ההסכם.

 
 ההסכם ערבות בנקאית לביצוע 20

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות בנקאית  20.1
אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף להסכם זה 

שקלים חדשים(, שתוקפה  )שבעים וחמישה אלף₪  75,000(, בסך של ערבות הביצוע"להלן ")
 חודשים לאחר סיומה. 4החל במועד תחילת תקופת ההתקשרות וכלה בתום 

מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או הסתיים  20.2
מתן השירות / אספקת המוצר/ים מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי 

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

 כאמור, תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות הביצוע.

את ערבות  י ההסכם, תהא מכבי רשאית לממשפ-בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על 20.3
הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, 

 למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב לחדש  20.4
וע לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, תוך את ערבות הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצ

)שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי מימשה את ערבות הביצוע או כל סכום  7
 מתוכה.

י פ-אין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על 20.5
 ההסכם.

 י כל דין.פ-בי לפי ההסכם או עלהאמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכ 20.6

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

 
 סיום ההסכם 21

לעיל, מכבי תהא רשאית, בכל עת, להביא הסכם זה, כולו או  3.2-ו 3.1על אף האמור בסעיפים  21.1
פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ובלבד -, לסיומו, עלביחס לשירותים מסויימים

 חודשים מראש. 6שהודיעה על כך לזוכה בכתב לפחות 

במקרה כאמור, לא תהא לזוכה כל טענה ו/או עילה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי בקשר עם 
 סיום ההסכם.

מכבי רשאית לבטל את מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא  21.2
ההסכם ולסיים את ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי, וזאת מבלי שלזוכה תהא טענה ו/או 

 דרישה כלשהי בקשר לכך:

 אם הזוכה הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה; 21.2.1
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אם הוגשה כנגד הזוכה ו/או על ידו בקשת פירוק ו/או אם ניתן כנגדו צו פירוק ו/או צו  21.2.2
להקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי הזוכה, לרבות כונס נכסים זמני, והליכים 

 ימים;  60כאמור לא בוטלו בתוך 

או  אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא נכונה 21.2.3
 ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

 –מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  21.3

 לבטל את ההסכם לאלתר כאמור לעיל; או 21.3.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  21.3.2
הזוכה מתחייב בזה למלא אחר מיום שתימסר ההודעה לזוכה. ימים  3ההתחייבות תוך 

הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי 
 הקיום כאמור.-כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי

לעיל, ישלם הזוכה למכבי פיצויים  21.3ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  21.4
הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה  וזאת בגין₪,  70,000מוסכמים בסך של 

ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפיסקה זו כדי 
 לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

לעיל ו/או הפר הזוכה את ההסכם הפרה  21.3.2לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  21.5
שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את 
ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי 

י זכאית לבטל את שנדרש על ידי מכבי, לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכב
קיומו, והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך של -ההסכם מחמת הפרתו או אי

וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום ₪,  70,000
 אלה. אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים

 מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר עלול  21.6
להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה יהיה מנוע 

 .מלטעון להיפוכו של דבר

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד  21.7
 שתקבע מכבי בהודעה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  21.8
י הוראות פ-, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1970-הסכם(, התשל"א

 פי דין. -ההסכם או על

 
 איסור הסבת ההסכם 22

ת אפי ההסכם או -הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על 22.1
החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי, שלא תסרב לתיתו אלא 

 מנימוקים סבירים.

לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה 22.2
 וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. 22.3

או חלקן, לכל גוף /פי הסכם זה ו-מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על 22.4
גדרתו עניין" בו כה-מכבי ו/או שמכבי הינה "בעל משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של

, ו/או לכל גוף מקבוצת מכבי ובלבד שזכויות 1968 –יירות ערך, תשכ"ח נעניין" בחוק -של "בעל
 הזוכה על פי הסכם זה לא תיפגענה.

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. 22.5

סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה  זה, על כל 22סעיף  22.6
 יסודית של ההסכם.
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 העדר בלעדיות 23

ק את השירות אינה ידי מכבי לספ-הזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על
 ל עבור מכבי. הרשאה בלעדית, וכי ישנם זוכים נוספים במכרז המפעילים ומקיימים שירות דומה ו/או מקבי

 

 זכות קיזוז 24

 הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה 24.1
 עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לזוכה

 ממכבי.

 ו ובין אםמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומ 24.2
 לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים

 ממכבי. זוכהשיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע ל

 
 ויתור בכתב 25

 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. 25.1

ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש תקדים הסכמת מי מהצדדים לסטייה  25.2
 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר כויתור על  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על 25.3
 זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 
 סמכות שיפוט 26

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

 

 
 כתובות הצדדים ומתן הודעות 27

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

קטרוני למען שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך תחשבנה לחנה בדואר אלפי הסכם זה תיש-כל ההודעות על
 )עשרים( שעות מעת שליחתן. 24כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 

 

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

 ___________________ ___________________ 

 הזוכה מכבי 
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 נספח להסכם

 יש להגיש טיוטה חתומה במעמד הגשת ההצעות
 

 אישור עריכת ביטוחים
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 נספח להסכם

 לשימוש הזוכה במכרז -ת ביצוע ערבו -נוסח ערבות בנקאית אוטונומית

 לכבוד
 227/99מכבי שירותי בריאות אגודה עותומאנית מס' 

 תל אביב 27רח' המרד 
 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

(, כשהוא צמוד למדד סכום הערבות"להלן ")₪  75,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

( בקשר עם הסכם )מכח מכרז החייב"להלן "כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________ )

   אחזקה, תיקונים וחילוץ ממעליות( לאספקת 135/2019מס' 

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

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.

(, כי המדד החדש המדד החדש"להלן "ום על פי ערבות זו )אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשל

(  אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל המדד היסודי"להלן "עלה לעומת המדד בגין חודש __________ )

 (.סכום הערבות המוגדל"להלן "בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )

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

 

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

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

 הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.שהסכום 

 

 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 



 נספח ג'

38 

 לכבוד
 רותי בריאותימכבי ש

 

 135/2019טופס הצעה למכרז מספר הנדון: 
 

 התאגיד המציע: ________________________________
 

 , תיקונים וחילוץ ממעליותת מעליות: אחזקהשירות המוצעשם /
 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

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

 

קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות,  1.1

 ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו.

 

 אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז. אנו מצהירים, כי 1.2

 

שבהצעתנו בתנאים  התחייבותנו לבצע את השירותיםחתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה  1.3

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

 המצורף כלשונו.

 מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא. ידוע לנו, כי מכבי אינה 1.4

 

הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת ההצעה  1.5

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

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא לבטלן,  1.6

)תשעים( ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת  90לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 

  משך כל תקופת ההתקשרות לפי ההסכם.ב –ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

 הננו מבינים ומוסכם עלינו, כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים אחרים במכרז. 1.7

 , לא כולל מע"מ. ש"ח  -המחירים בהצעה נקובים ב 1.8
 

 המחירים לא כוללים מע"מ.  להלן הצעתנו: .2

 .מוגש על גבי מדיה מגנטית בצירוף עותק מודפס וחתוםקובץ אקסל  -  1נספח גראה    

 

 

 שם מלא של מגיש ההצעה מטעם המציע: ____________________   חתימה : ___________________        
 )מורשה חתימה אצל המציע(        

 

 חותמת המציע: ____________________                                      תאריך:  ___________________        
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 : רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

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

  תעודת התאגדות. -אם המציע הינו תאגיד 

  אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט  -אם המציע הינו תאגיד

מורשי החתימה בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. את 

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3אישור זה יישא תאריך של עד 

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

 .1976-התשל"ו

  בפרק המנהלה. 4.1.3בהתאם לסעיף  -שרותי אחזקת מעליות רישיון למתן 

  "בפרק המנהלה 4.1.4בהתאם לסעיף  -אישור "מפעל חיוני. 

 בפרק המנהלה.  4.1.10בהתאם לסעיף  - ןתעודות הסמכה למעלית  

  תו תקןISO 9000 . 

  כשהוא מלא וחתום. –נספח ג'  –טופס הצעה 

  עותק מודפס וחתום. בצירוףעל גבי מדיה מגנטית  – 1נספח ג' –טופס הצעת מחיר 

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

  למסמכי המכרז.הנספח  -תצהיר עשוי בפני עורך דין ' 

 .טיוטה של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח 

 .ההצעה מוגשת על גבי חוברת שנמסרה והוחתמה על ידי מכבי 

 

 

 שם מלא של מגיש ההצעה מטעם המציע: ____________________   חתימה : ___________________        
 )מורשה חתימה אצל המציע(        

 

 חותמת המציע: ____________________                                      תאריך:  ___________________        
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 נספח ד'

      135/2019מכרז מספר  -טופס פרטי המציע 
 

  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 
 .המציע רשאי לצרף חומר משלים 
 
  פרטי המציע .1
 

 שם
 
 

 מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל / ת משנת:

 ההנהלה:כתובת משרדי 
 
 

 

 טלפון נייד:
 

 טלפון נייח:
 

 דואר אלקטרוני:

 
 תיאור כללי של המציע  .2
 

 

 

 

 

 
 גודל העסק של המציע .3
 

 (√-יש לסמן )ב הסבר הגדרה

 עסק זעיר
שמחזור העסקאות השנתי שלו אינו  אומעסיק עד חמישה עובדים 

 מיליון שקלים חדשים. 2עולה על 
 

 עסק קטן

שמחזור העסקאות השנתי שלו  ואעובדים  20-מעסיק בין שישה ל
מיליון  20מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  2עולה על 

שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק 
 זעיר".

 

 עסק בינוני

שמחזור העסקאות השנתי שלו  ואעובדים  100-ל 21מעסיק בין 
מיליון  100שקלים חדשים אך אינו עולה על מיליון  20עולה על 

שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק 
 זעיר" או "עסק קטן".

 

  כל אחד אחר מהאמור לעיל עסק גדול

 

 ג)ג( לחוק חובת המכרזים.2לא לשקלול. למידע בלבד מכח הוראת סעיף 
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 ורכביםכוח אדם  .4
 

 בפרק המנהלה 4.1.10בהתאם לסעיף המועסקים ע"י המציע,  ,תנים המוסמכים יהמעלשמות 
______________________________               ______________________________ 

 
______________________________                 _____________________________ 

 
                                                                             

 

 
 
 

 4.1.11  רכבים )בהתאם לסעיף 15לפחות  -רשות המציע העומדים לכלי רכב השירות  רישוי של  מספר
 :(בפרק המנהלה

 
               ____________________________________________________________ 

 
______________________________                 _____________________________ 

 
                                                                           ______________________ ________ 

 
                                                                           ______________________ ________ 

 
 

______________________________               ______________________________ 
 

________________________                 ___________________________________ 
 

                                                                            
______________________________                 _____________________________ 

 
                                                                              

______________________________________________                 ____________ 
 
 
 

 
  5-להלן פירוט ממליצים מבין לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו / להם אנו מספקים ב .5

 4.1.6בהתאם לסעיף המנהלה  סדיר האחרונות באופןשנים ה
 

 שם הלקוח:
 

 :ותפקידו שם האיש הקשר
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
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 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר ותפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר ותפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 
 

 מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.הננו 

 

 

 

 שם מלא של מגיש ההצעה מטעם המציע: ____________________   חתימה : ___________________        
 )מורשה חתימה אצל המציע(        

 

 חותמת המציע: ____________________                                      תאריך:  ___________________        
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 נספח ה'

 

 ת  צ  ה  י  ר
 
 
 

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

 
 

( למכרז "זוכההלהלן "תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ ) .1

 .מתן שרות אחזקה, תיקון וחילוץ ממעליותל 135/2019

 

 , ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו.זוכההנני משמש בתפקיד _________________ אצל ה .2

מעליות  80-במהלך השנה האחרונה סיפק בעצמו או באמצעות קבלני משנה מטעמו שירותי אחזקה  לפחות ל .3
 ברחבי הארץ. 

ת באספק  עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז שנים 5 לפחות מוכח בישראל שלרציף וסיון יבעל נ הספק .4
 תים הכרוכים בכך. וכל השירו השירותים נשוא מכרז זה

 בעל יכולת לספק את השירותים בכל רחבי הארץ, לרבות : אילת, איו"ש ורמת הגולן.הספק  .5

 מסוגל לספק בעצמו או באמצעות קבלני משנה מטעמו ועל אחריותו את כל השירותים נשוא מכרז זה.הספק  .6

 זמנית.מסוגל לבצע את עבודת השירותים לפחות בשני אתרים שונים של מכבי בו הספק  .7

מעליתנים מוסמכים שלכל אחד מהם תעודת אסמכה בת תוקף ממשרד העבודה, למועד  5מעסיק לפחות הספק  .8
 האחרון להגשת ההצעות במכרז.

 רכבי שירות.  15לפחות  הספק לרשות .9

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .10

 

 ______________________ 

 חתימה 

 אישור

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

זהות מספר  ידי תעודת עצמו על __, שזיהה_____________________, גב' / מר ________________________

הקבועים בחוק אם לא יעשה  ____, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים____________

 הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני. אישר את נכונות -כן 

 ______________________ 
 חתימה וחותמת 
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 ו'נספח 

 מבנה טופס להצגת שאלות

 מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

 מנהלה
  1     

2     

3     

4     

 מפרט
  5     

6     

7     

8     

9     

 הסכם
  10     

11     

12     

אישור עריכת 
 ביטוחים

 13     

14     

 טופס הצעה
 15     

16     

 ערבות
  17     

18     

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


