
 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                    

 

 ("הבקשה" –)להלן  דסקיות בציטרצין  בקשה להצעת מחיר לאספקת

 כללי .1

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

 (, כמפורט בבקשה."המוצרים " –להלן )בציטרצין לתחום הבקטריולוגיה 

 לדואר בקי כירההצעה המצורף ולשלוח אל את ההצעות יש למלא על גבי טופס  .1.1

 10.04.1015ליום עד      kir_beki@mac.org.il אלקטרוני

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

 שהיא. 

 איכותי נדרש יפסלו. הצעות שלא עומדות בסף .1.4

 100של  אריזות 2) יחידות  200במידה הצורך, הספק מתחייב לספק, ללא חיוב,  .1.5

 עבור אבלואציה. (דסקיות

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

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

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

 לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.עימו, 

ימים  7צורף לבקשה תוך המסכם ההיחתום על מכבי תחליט להתקשר ו ספק עימ .1.1

. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו ומקבלת הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימ

 .פרד מהסכם ההתקשרות שייחתםחלק בלתי נ
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 המפרט המבוקש: .1

 

 מוצר .1.1

 Streptococcus pyogenes (Group A)הינה לצורך אבחון חיידק  Bacitracinדיסקיות מטרת השימוש ב

 על קרקע מזון מוצק .

 המקצועיות למוצר  :להלן הדרישות 

  דיסקיותBacitracin  0.2בריכוז IU. 

  אישורIVD. 

 מ"מ 1 -כ יתעובי הדיסק. 

 מ"מ  5 -כ הדיסקית קוטר. 

  יחידות( 100-)כ מינימלית אריזה-  

  כלי אטום עם ב -איחסון הדיסקיותdesificant לא ב (- tube.) 

 4⁰ -שמירה בC .)ולא בהקפאה( 

  לפחות שנה.-תאריך תפוגה ארוך 

 

 

 

 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .1

 .                                                                                        התאגיד המציע: .1.1

 .                                                                                                        :יצרן .1.1

 .                                                                                              :שם המוצר .1.1

 .                                                                                                         דגם: .1.4

 .                                                                                               :ארץ ייצור .1.5

 

 צר /שרות:לקוחות מרכזיים למו .1.1

ותק במכירת  חברה

 המוצר 

 טלפון איש קשר

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  BACITRACINדיסקיות אנטיביוטיקה   -מחיר המוצר .1.1

 

אומדן כמות  כמות באריזה
 שנתי

   )ביחידות (

 מטבע מחיר מחיר לאריזה
/ דולר  ₪)

לירה /
 שטרלינג/

 (יורו

 הערות

אריזה    יח' 000100, 

של  מינימלית

 – ותדיסקי

יחידות  100

 באריזה

 

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה:  .1.3

 .תקן איכות 

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

  ,לבחינה איכותית.דוגמאות ללא חיוב  יש לשלוחלבקשת מכבי 

 

 הערות .1.3

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

 נם כוללים מע"מהמחירים אי. 

 ספרות אחרי הנקודה. 2-אין להציע מחיר עם יותר מ 

 רווי / לירה שטרלינג / ארה"ב $ / ניתן להציע הצעות בש"ח.  

  ימים. 90תוקף ההצעה 



 

 תאריך : ________

 הסכם
 :להלן) ח.פ. __________ לבין ____________( "מכבי" :להלן)בין מכבי שרותי בריאות 

 .("המוצרים" )להלן:דסקיות בציטרצין  לאספקת:, ("הספק"

 

 ההסכם תקופת .1

 ועד יום  _________ _____החל מיום ____,  שלש שניםלמשך הסכם זה יעמוד בתוקף  1.1

 .(""תקופת ההסכם להלן:)

אחת  שנהבנות  נוספות תקופות שתיבההסכם למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת  1.2

  .זהיםפעם, בתנאים כל ב

שביעות רצון מקצועית מהמוצר, שמורה למכבי הזכות להפסיק את  במקרה של חוסר 1.1

 ההסכם לפני תום תקופת ההסכם.

 

 תמורה .1

יהיו כמפורט במחירונים ומחיריו למכבי  ספקעל ידי ה יםהמסופק מוצריםהרשימת  2.1

 להסכם זה. כנספח א' המצ"ב

 .ההובלההתמורה כוללת את עלויות  2.2

תחושב על פי שער החליפין הידוע במועד התמורה בשקלים  –מחירים הנקובים במט"ח  2.1

 ההזמנה.

 

 תנאי תשלום .1

 יום.  66 התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף + 1.1

 .חשבוניות יוגשו למחלקת רכש ציוד וחומרים במטה מכביה 1.2

ידי המקבל בציון שם -מקוריות חתומות על משלוחבתעודת תלווה החשבונית לתשלום  1.1

 בל, תאריך קבלה וחתימה. מלא וברור של המק

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות( יאישור עפ"י חוק עסקאות גופים צהספק יציג בפני מכבי  1.3

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

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

 בהתאם לחוק. למע"מ ועסקאותי

 

 המוצריםאספקת  .4

הספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הזמנות במייל, במידה ותבחר  3.1

 מכבי באופציה זו. 



הספק מתחייב לספק למכבי במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר ושוטף  3.2

 .ימים 7תוך ב

, וימסרו לאתר המזמין אתרההפעילות של  בהתאם לשעות הלמכבי יהי מוצריםמשלוח ה 3.1

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

אישור  תהווהחתומה תעודת משלוח  . משלוחהמקבל על תעודת היחתים את  ספקה 3.3

והמשתמשים קיבלו הדרכה מתאימה  והתקבל מוצרים כלומר אישור כי ה –ל"מסירה" 

-לרבות הוראות הפעלה ובטיחות, וכפי שיאושר בכתב עלעות רצונם, לשבי בהם,לשימוש 

 הנהלת המעבדה.ידי 

 מתחייב כי לא יוחלפו דגמים המסופקים למכבי אלא בתיאום מראש ובהסכמתה.  ספקה 3.4

במקרה שבו הספק מעונין להחליף את הדגם/מוצר/מותג המסופק למכבי, באחריותו  3.6

ומחירה לא יהא גבוה יותר  של המוצר המוחלףמזו להציע חלופה שאינה נופלת באיכותה 

 מהמחיר הקיים.

 

 הדרכה ותמיכה מקצועית .5

,  לפי הנחיות היצרן. ההדרכה מוצריםהספק ידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את ה 4.1

, מוצריםותמשך עד אשר יוטמע השימוש ב מוצריםה יסופקותנתן במתקן מכבי בו 

כן, מתחייב הספק לקיים הדרכה מרוכזת -ן. כמוהנהלת המעבדהלשביעות רצון 

 , כפי שיתואם עם מכבי.םלמשתמשי

ובשיטות העבודה בהם למשתמשים,  בשימוש במוצריםהספק יתן תמיכה מקצועית שוטפת  4.2

 לפי הצורך או לפי פניה של מכבי. 

 

 ניהול מלאי .1

 .מחסור לשם מניעתחודשים מהמוצרים  שלושהלי של אנימיחזיק מלאי מי הספק 6.1

 , באופן מיידי וללא כל דיחוי. במי מן המוצריםווח למכבי על כל מחסור הצפוי די הספק 6.2

המוצר/ים מספק חלופי  את במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש 6.1

 כראות עיניה, והחברה תשפה את מכבי בגין פערי העלויות, אם יהיו. 

אשר תוחזר  של מוצרים מהתשלום כל אריזה פגותוספת הספק יחליף באופן מיידי וללא  6.3

 על ידי מכבי.

 

 ין רוחנייקנ זכויות .1

וכי אין כל מניעה חוקית  מוצריםמצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת ה הספק 7.1

 מוצריםלמכבי וכי אין באספקת ה מוצריםאו אחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את ה

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

 במוצרים ,ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי -היה ותתבע מכבי על 7.2

לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לה כתוצאה מתביעה  הספקמתחייב 

 שכזו.



 

 אנשי קשר .3

 .עם  הספקלהיות איש הקשר הישיר  ___________מכבי ממנה בזאת את  __ 1.1

 מכבי.עם  להיות איש הקשר הישיר  _______הספק ממנה בזאת את  _____ 1.2

 שם: ___________________  טלפון:_________________________

 :_______________________    EMAIL_________________   :נייד

 

 הסבת הסכם .3

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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 אחריות וביטוח .10

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה הספק יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או  10.1

הפסד, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזק תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שיגרמו למכבי 

קוחותיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם ו/או לעובדיה/או לל

 "( ו/או במסגרתם, כמפורט ומוגדר בהסכם זה.המוצרים" :)להלן המוצריםמתן 

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או  10.2

בי, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד הוצאה ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או תשלום שייגרמו למכ

בגין תביעה שתוגש נגד מכבי, כתוצאה מאירוע, שהינו באחריות הספק, על פי ההסכם ו/או 

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

/או הוצאה ו/או ו/או סעד אחרים ובלבד שניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה ו

 תביעה כאמור.

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ממועד תחילת  10.1

המוקדם, מתחייב הספק לערוך ולקיים  הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי

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

להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד  'בכנספח המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן 

"(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על הביטוחים" ו/או "ביטוחי הספקהימנו )להלן "

ההסכם, לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר למשך כל תקופה נוספת פי 

לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך לא פחות משלוש שנים 

 מתום תקופת ההתקשרות.

מובהר כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח וניתן להמירם לסכומים בדולר 

 תו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת החוזה.ארה"ב בתנאי שלא יפח

 

יום לפני  13 -ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי מתחייב הספק להמציא למכבי, לא יאוחר מ 10.3

מועד תחילת מתן השירותים על פי הסכם זה אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור 

ם כדין על ידי המבטח. הספק לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתו

מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח 



הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע 

 מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

 

לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק, לרבות אי  ביטוחי הספק יכללו סעיף 10.4

מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו 

 בזכויותיה של מכבי לקבלת שיפוי. 

 

הספק מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים  10.6

י לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה נשוא חוזה זה הוא יהא אחרא

יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בנספח זה, על כל תנאיהם כמפורט 

בנספח זה, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק או לתקופה מאוחרת יותר על פי 

וטח המוגדר בנספח זה. לחלופין, רשאי הספק לכלול את קבלני המשנה בשם המב

 בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

 

 סודיות .11

 להעביר את ההסכם ו/או תוכנו לכלהצדדים מתחייבים לשמור בסודיות את ההסכם ולא 

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

 

 שונות .11

 240-100בה/רוחב בין בגו jpgימים קובץ מסוג  10לדרישת מכבי הספק יעביר תוך  12.1

 פיקסלים, כשהוא שמור בשם קובץ הזהה למק"ט מכבי.

הספק מצהיר כי משך כל תקופת ההתקשרות יהיו בידיו כל האישורים וההיתרים,  12.2

 המוצרים נשוא ההסכם.הנדרשים על פי כל דין, למכירת 

ים או הספק מתחייב, כי במידה ויפסיק להיות משווק מורשה / שותף עסקי  של אחד היצרנ 12.1

למכבי מיד כשיוודע לו על כך.  ספקבמידה ואלו ישללו ממנו, מכל סיבה שהיא, יודיע ה

מתחייב לשתף  ספק, והספקבמקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את ההתקשרות עם ה

 פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.

עשוי ספק בי, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שההצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכ 12.3

אחרת, מכל סכום שיגיע  להיות חב לה מתוך ההתקשרות נשוא ההסכם או מהתקשרות 

 ממכבי. ספקל

באחריות הספק להדריך את כל עובדיו לגבי הסיכונים הייחודיים במסגרת מתן השירותים  12.4

 דתם.על ידם לפני תחילת מתן השרות על ידם ומעת לעת במהלך עבו

. לדרישת מכבי B2Bהספק מודע לכך שמכבי בוחנת עבודה עם מערכות מסחר אלקטרוני  12.6

, תוך שלושה חודשים מהודעת מכבי על רצונה בכך, מול B2Bהספק יערך לעבודה במתכונת 

 החברה שתבחר על ידי מכבי כמקובל.



זת לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית מרכ 12.7

 במבנה שתגדיר מכבי.

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים  12.1

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

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

ברה עבור שירותים וטובין שסופקו על ידה למכבי במישרין ובעקיפין עד מכבי בספרי הח

 ₪. 0עומדת על  11.12.2011תאריך 

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  12.9

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

 .בעת המסירה בפועל -ים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד ימ 1נשלחה תוך 

 61124תל אביב,  27רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

  .                                                                               ח' ר   הספק

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים:  12.10

 מכבי: 12.10.1

 הספק: 12.10.2

 

                                                            _______________   _______________ 

   הספק   מכבי שרותי בריאות                                                                           

       

 

     שם מלא של החותם:

 

                                                                        

 חותמת :________________________ 



 
 אישור עריכת ביטוחי הספק -  'בח נספ

     
 תאריך:_____________ 

 

 לכבוד

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

 "(מכבי" )להלן ביחד ולחוד:

 

 חיםהנדון: אישור עריכת ביטו

הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 

וכן כל השירותים הנלווים כמפורט וכמוגדר בהסכם  םשירותיה"(  בקשר עם מתן הספק)להלן: "
"( וזאת לתקופה המתחילה ההסכם" -" והשירותים)להלן בהתאמה: " ספקשנערך ביניכם לבין ה

 "(.תקופת הביטוח)להלן: "ת ביום _______ סתיימביום _______ ומ

 

כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי  ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .1
, בגין 1910 -פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

ונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתא
ביטוח. הביטוח הלאירוע ובסה"כ לתקופת ₪  20,000,000  השירותים, בגבול אחריות של

מי  קבע כי נושאים בחובות מעביד כלפייורחב לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה במקרה וי
 .ספקמעובדי ה

 

ין פגיעה ו/או אובדן ו/או ביטוח חבות הספק על פי דין, בג - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי 
שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, 

וטח בפוליסה ביטוח. שם המבהלאירוע ובסה"כ לתקופת  ₪    2,000,000 בגבול אחריות של
יורחב לכסות 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 המבוטח. 
רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש באחריות או 

 .פיקוח או בשליטת הספקב
 

 , לרבות נזק גרר, בגין נזק גוף ו/או רכוש דין יעפ" הספקאחריותו של  כיסוי  -חבות מוצר טוחיב .1
 ו/או הבאים מטעמו הספק י"עמשווק, מסופק מטופל,  המיוצר, עקב מוצרבקשר עם ו/או 

 טוח.הבילתקופת  כלתביעה ובסה" ₪   1,000,000של בגבול אחריות "( המוצרים)להלן:"
הספק ו/או בשל למעשי ו/או מחדלי  הבשל אחריותמכבי ת לשפות אורחב מהביטוח כאמור 

אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף 
. לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק  תחולהלעיל הפוליסה תהא בעלת  בביטוח המפורט
ההסכם, אך לא לפני החלה בטרם נחתם  זאתשבנדון, גם אם פעילות  השירותיםבקשר עם 

 כי מוסכם, כלשהי מסיבה יחודש לא או יבוטל בחברתנו שהביטוח במקרה .___________
 פג וב מהמועד נוספים חודשים 6 למשך, רכתמוא ותביעות נזקים גילוי תקופת תחול בפוליסה

 במהלך הודעה תימסר ושעליו הביטוח בתקופת שיארע אירוע וכל בחברתנו הביטוח תוקף
 תקופת במהלך ההודעה נמסרה עליו כאירוע ועניין נושא לכל ייחשב, המוארכת הגילוי תקופת

 . הביטוח



 

 כללי 

עצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות ה ספקה .3
 המפורטות לעיל. 

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .4
ו/או  מכביוכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי  הו/או מי מטעמ מכבי

 .המי מטעמ

מכל סיבה שהיא במשך כל ישונו לרעה לו ו/או אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוט .6
 יום מראש. 10הודעה על כך בדואר רשום  מכביתקופת הביטוח מבלי שניתנה ל

 "ביט", לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כספקמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות ה .7
 ותם.או כל נוסח אחר שיחליף א במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו

 
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(       


