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 לוגיסטיקהמחלקת 

 

 

 
 ("הבקשה" – )להלן  ניידים לטלפונים טעינה עמדת לאספקת מחיר להצעת בקשה

 

 כללי.1

 

 עמדת והתקנת לאספקה מחיר הצעות לקבל ( מעוניינת"מכבי" – )להלן בריאות שירותי מכבי .1.1
 בקשה.ב (, כמפורטוהשירותים" "המוצרים – )להלן ניידים לטלפונים טעינה

 

 לדואר יצחק בן אליהו אל ולשלוח המצורף ההצעה טופס גבי על למלא יש ההצעות את .1.2
 .1.4.2020עד לתאריך  bn@mac.org.il-eli אלקטרוני

 

 03-5143703 -טלפון לברורים .1.3

 
 שהיא. הצעה לכ או מההצעה ביותר, חלק הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה מכבי .1.4

 
 במפרט. המופיעים המוצרים כל את  למכבי לספק המסוגל בלבד אחד ספק עם תקשרת מכבי .1.5

 
והכל  הגולן ורמת ש"יו שטחי לרבות ארצית בפרישה הואחזק אספקה, התקנה יכולת בעל .1.6

 .במסגרת האחריות על המוצר

 

 . מו"מ לנהל הזכות לעצמה שומרת מכבי  .1.7

 
 לשיקול קודמות, בהתאם התקשרויות להמשיך מכבי של זכותה את מבטלת אינה זו הצעה .1.8

 מנת על זו בקשה במסגרת הצעתו את הציע שמציע בעובדה מציע, ואין הבלעדי, עם דעתה
 מימוש עימו, לרבות קודמים להסכמים בהתאם מכבי מזכויות לגרוע ו/או לשנות ו/או לבטל

 קיימות. שהן ככל אופציות

 

 הודעה מקבלת ימים 7 תוך לבקשה המצורף ההסכם על מכבי, יחתמו תתקשר עימם ספקים .1.9
 נפרד בלתי חלק יהוו הספק והצעת הבקשה עימם. מסמכי להתקשר מכבי של רצונה על

  שייחתם. ההתקשרות מהסכם

 
 בפני  כזוכה,  שתוכרז הכלכלית, ככל הצעתו פרטי את להציג רשאית תהא שמכבי למציע ידוע .1.10

 .אחרים מציעים

 

 

  תתפותלהש מוקדמים תנאים .2

 שלהלן:  הדרישות כל על יענה אשר ספק הצעות להגיש רשאי .2.1

 בישראל. כחוק מורשה תאגיד/יחיד .2.1.1

 .1976-ציבוריים, תשל"ו גופים עסקאות חוק פי על ספרים ניהול אישור בידו .2.1.2
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 והתקנת שירות בעצמו, למעט והשירותים" "המוצרים את למכבי לספק מסוגל .2.1.3

 ועל מטעמו אחר קבלן/ספק ידי על פקלס רשאי יהא אותם מכבי במתקני המוצר

  אחריותו.

 והשירותים המוצרים לפחות, באספקת שנתיים של בישראל מוכח ניסיון בעל הינו .2.1.4

 ארצית.  השבפרי מכבי של גודל בסדר גדולים לגופים

ושהנם בעלי תקן  מקוריותם על המעידים והכבלים הטעינה מכשירי של אישור יצרף .2.1.5

 .מאושר

  ההצעה. הגשת לעצם הכרחי תנאי מהווה נאיםהת בכל המציע עמידת .2.1.6

 שלא ההצעה. מציע הגשת לעצם הכרחי תנאי מהווה התנאים בכל המציע עמידת .2.2

 תפסל. הצעתו – מהתנאים באחד יעמוד

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 3 

 

 מפרט

 ההתקשרות הסכם לשלב הכרחיות הדרישות כל

 

 עמדת והתקנת לאספקה חירמ הצעות לקבל ( מעוניינת"מכבי" – )להלן בריאות שירותי מכבי .1

 בכל ארצית בפריסה במתקני מכבי "(והשירותים "המוצרים – )להלן  ניידים לטלפונים טעינה

 להלן. הארץ, כמפורט רחבי

 המבוקש:  המפרט .2

 

 ס"מ  32*54.5 סופי גודל 2.1

 . בחזית פרוצס UVת +הדפסמ בחיתוך צורני "מ 3   -פרספקס 2.2

 .בחזית הכיפוף  מ"מ 25 עומק  מ"מ 40:גובה  ניידטלפון לכיפוף לערסל  2.3

 ס"מ X 4 ס"מ X 2 ס"מ18קופסת חשמל  2.4

 ס"מ 2הרחקה מקיר  2.5

 מ"מ 10יח' קוטר 4מנטים  2.6

 מטר1התקנה גובה תחתון מרצפה  2.7

  ממ35X15חורים  2 תליה: 2.8

 לבן בצבע כבלים צמה בכל 4 כבלים 8 2.9

 . זמנית בו מכשירים 6 לטעון נדרש 2.10

  הקיר על תלוי להיות אמור המתקן 2.11

 פי להדפסה יסופק ע"י מכבי קובץ גר 2.12

 . בלבד המחשה לצורך המתקן תמונת .3
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 המוצרים: לאספקת זמנים ולוחות העבודה ביצוע תהליך .4

 השירות. מזמין להנחיית   בהתאם  -במכבי  למתקן/למתקנים להגיע הזוכה הספק באחריות  6.1

, עבור מספר הזוכה לספק מכבי ממערכת  מרוכזת  SAPהזמנת יעביר מכבי מטעם הממונה  6.1.1

 . מתקנים במחוז

 עבודה ימי 14 תוךבמתקן,  והשירותים" "המוצרים התקנת העבודה, כולל את יבצע הזוכה הספק  6.2

 ממכבי.  רכש הזמנת קבלת מרגע

)כגון:  ההתקנה לאחר או התקנהה עבודתב אווהשירותים"  "במוצרים שהוא ליקוי שיתגלה ככל  6.3

 (, הספקוהשירותים המוצרים לאיכות הקשור אחר ליקוי כל סרים, אוח ישרה, חלקים לא התקנה

מכבי,  של המלאה הרצון חשבונו, לשביעות ועל אחריותו על התיקון את לבצע חייב יהא הזוכה

 .הליקוי לתיקון מכבי דרישת מיום עבודה ימי 4 על יעלה שלא זמן בפרק

 

 מכבי במתקני המוצרים להתקנת בטיחות הנחיות .5

הזוכה,  הספק על חלה זה בקשה עפ"י המוצרים להתקנת הבטיחות בנושא המקצועית האחריות 8.1

 .ספקי משנה כולל

 מכבי.  נציג עם מראש תתואם מכבי במתקן שתתבצע עבודה כל 8.2

 עובדיו/ציודו בין מגע כל שימנע באופן עבודתו אזור את ולבודד לתחם הזוכה הספק באחריות 8.3

 מכבי. לעובדי/מבוטחי

 פגיעה כל שימנע ובאופן המתקן הנהלת עם בתיאום תבוצע אתווהוצ ציוד הכנסת 8.4

 שהוא.  ג' כל צד או מכבי בעובדי/מבוטחי

 העבודה ולסביבת ומבוטחיה מכבי לעובדי לעובדיו סיכונים למזעור דין פי-על יפעל הזוכה הספק 8.5

 עבודתו. במהלך

 ואופן עבודתם מהלךב יחשפו אליהם סיכונים לגבי עובדיו את להדריך אחראי יהיה הזוכה הספק 8.6

 ההדרכה. את הבינו כי ולוודא מזעורם

 ובטיחותי.  תקין עבודה ציוד יספק הזוכה הספק 8.7

 במהלך יחשפו אליהם לסיכונים בהתאם מתאים אישי מגן בציוד עובדיו את יצייד הזוכה הספק 8.8

 הצורך.  פי-על בו שימוש ויאכוף עבודתם

. 

 

 מכבי ביחידות התקנה בעת כללי בטיחותי מידע .6

 העבודה.  אזורי בכל אסור העישון 9.1

 בעבודה.  הקשורה פגיעה או בטיחותי מפגע כל על במכבי המתקן למנהל לדווח יש 9.2

 תאונתי. אירוע כל על לדווח אחראי הזוכה הספק 9.3
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 נספח א' –טופס הצעה 

 

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

 

 .                                                                                       המציע:  .1.1

 
 .__                                                                                       : המטען יצרן .1.2

 
 שרות:/ למוצר מרכזיים לקוחות .1.3

 

 במכירת ותק חברה

 שרות/ המוצר

 טלפון קשר איש

    

    

    

 
 
 
 
 

  ירותהמוצר/הש מחיר .1.4

 

 שם המוצר
 אומדן
  שנתי

 מחיר ליח' בש"ח
 

מתקן להטענת טלפונים 
 ניידים

100  

 כבלים, מטען( יש לצרף מחירון לפריטי המתקן )
 

  יחידות 10מינימום הזמנה 

 
 להצעה: לצרף שיש סמכיםמ .1.5

 

 הערות .1.6

 

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

 מע"מ כוללים אינם םהמחירי . 

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

 ימים. 90 ההצעה תוקף 
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 : ________ תאריך

 בלבד( )לזוכה  הסכם

 

  ( "מכבי" :להלן) בריאות שרותי מכבי בין              

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

 ("המוצרים" "הציוד" או)להלן: במכבי ניידים וניםלטלפ טעינה עמדת והתקנת לאספקה

 

 רשימת נספחים :
 

  השירותים ומחיריהם -  נספח א'

 

 

 ההסכם תקופת .1

 
)להלן  ___  ____ועד יום __      החל מיום _______ נה אחתהסכם זה יעמוד בתוקף למשך ש .1.1

 "(.תקופת ההסכם" -

נוספת בת שנה אחת, בתנאים למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בתקופה  .1.2

 זהים או מיטיבים עם מכבי. תנאים מיטיבים כפופים להסכמת הספק. 

כל תנאי ההסכם )בשינויים המחויבים( יהיו בתוקף גם בתקופות האחריות/ השירות שלאחר  .1.3

 תום תקופת ההתקשרות כמוגדר בהסכם.

סכם זה לידי סיום, בכל , מכבי תהא רשאית להביא ה1.2 –ו  1.1על אף האמור לעיל בסעיפים  .1.4

יום מראש. במקרה זה תשלם  60ידי משלוח הודעה בכתב -שלב ומכל סיבה שהיא, וזאת על

מכבי לספק את הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או הספק 

 יחזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות.

 
 תמורה .2

 
 ןבמחירו כמפורט יהיו ומחיריו למכבי ספקה ידי על המסופק יוד/המוצריםצה רשימת 2.1

 זה. להסכם א' כנספח המצ"ב

 
 ההובלה,, התקנתו, הדרכה עלויות מכבי למתקני הציוד את אספקת כוללת התמורה 2.2

 האחריות. בתקופת שוטפת ותחזוקה

 בגין וסופית המלא תמורה ' מהוויםא בנספח המפורטים ריםמחיה בזה, כי מצהיר הספק 2.4
, , ההובלההעבודות השירות מרכיבי כלל את בתוכם כוללים הם השונים, כי השירותים

 תהיינה לא וכי הספק. חשבון על הארץ חלקי לכל והמשלוח, האספקה, ההתקנה, האריזה
 זה. בהסכם הנקובים השירותים בגין נוסף לתשלום ממכבי דרישות כל לו
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 תשלום תנאי .3

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

 חשבוניות בגין רכש ציוד יוגשו למזמין כפי שתורה מכבי. 3.2

 על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג החשבונית. 3.3

הספק יציג בפני מכבי אישור עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(  3.4

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

פטור מניהול זה, על כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן נוהג לדווח על 

 עסקאותיו למע"מ בהתאם לחוק.

 
 המוצרים אספקת .4

 הזמנה באמצעות במכבי הזמנה מורשי באמצעות ורק אך תעשה המוצרים הזמנת 4.1
 . בלבד ממוחשבת

 בהתאם והשירותים המוצרים את למכבי ההתקשרות, לספק תקופת מתחייב, בכל הזוכה 4.2
 הזמנים ולוחות הכמויות, התעריפים בכל ובהצעתו, ולעמוד זה, במפרט בהסכם למפורט

 זה.  בהסכם כנדרש

 המוצרים לאספקת מכבי כלפי בלעדי אחראי הינו לבדו הזוכה כי מובהר ספק להסרת 4.3
 חלק מספק מטעמו אחר / משנה שקבלן וככל אם גם זה, וזאת כםהס נשוא והשירותים

 מהם.

 מכבי. במתקני תתבצע העבודות התקנת 4.4

  הפרטניות. בהזמנות הנקובות אלול מעבר כמויות עבור תשלם לא מכבי 4.5

מה שאושר  לעומת הגלם חומרי עבור שהוגשו הטכניים המפרט מנתוני חריגה ותמצא היה 4.6
 ההזמנה. בסכום הספק את לקנוס רשאית מכבי , תהאבהצעת הספק

 מכון בכל  ניידים לטלפונים טעינה העמדת איכות, את לבדיקת לשלוח רשאית תהה מכבי 4.7

 של הצעתו את תואם לא שסופק"המוצר"  של שהמפרט בבדיקה ונמצא מורשה, והיה
 ההתקשרות. את ולסיים יסודית כהפרה זאת הפרה לראות רשאית תהה מכבי הספק

  
 אישור יהוו חתומה משלוח . תעודתמשלוח תעודת על מקבלה תא יחתים ספקה 4.8

 בו והמשתמשים תקין באופן התקבל, הותקן, הופעל הציוד כי אישור כלומר –ל"מסירה" 
ובטיחות,  הפעלה הוראות רצונם, לרבות בו, לשביעות לשימוש מתאימה הדרכה קיבלו

  .המתקן מנהל ידי-על בכתב שיאושר וכפי

 
 

 :  ריםהמוצ על אחריות  4.9

 
 : ותכלול מכבי במתקן ההתקנה מיוםשנה ל תהיה המסופקים למוצרים האחריות 4.9.1

 
 קנסות .5

 
לפיצוי  לא מילא הספק הזוכה את התחייבויותיו הבאות בהתאם לדרישות, זכאית מכבי,  5.1

 מוסכם כלהלן:

 קנס חריגה דרישה הנושא

מעלות ההזמנה בגין כל  2% פיגור באספקה  מועד אספקה

 יום פיגור.
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 קנס חריגה דרישה הנושא

מעלות ההזמנה בגין כל  10% אי עמידה במפרט  מפרט המוצר

חריגה, זאת מעבר להחלפת 

 המוצר בחדש שעומד במפרט

 

 מכבי תשקול הפעלת הסעיף בהתאם לסוג החריגה ותדירות החריגות. 5.2

פי סעיף זה הינם פיצויים מוסכמים וגביית הסכומים תעשה בלא צורך -הפיצויים על 5.3
 מהחשבונות השוטפים.  בהוכחת נזק. הקנסות יקוזזו על ידי מכבי 

 
 

 רוחני קנין זכויות .6

 
 חוקית מניעה כל אין וכי המוצרים הפצת ו/או לשיווק הזכויות בעל הוא כי מצהיר הספק 6.1

 המוצרים באספקת אין וכי למכבי המוצרים את דרך בכל לספק ממנו המונעת אחרת או
 כלשהו. אחר אדם לרבות גוף ו/או חברה של בזכויות כלשהי פגיעה ו/או פטנט הפרת משום

במוצרים,  שלישי צד של וטענות זכויות הפרת בגין כלשהו גורם ידי-על מכבי ותתבע היה 6.2
 מתביעה כתוצאה לה שתיגרם הוצאה כל בגין מכבי את לאלתר לשפות הספק מתחייב

 שכזו.

 
 
  מלאיניהול  .7

 הספק ידווח למכבי על כל מחסור הצפוי במי מהמוצרים, באופן מידי וללא כל דיחוי.  7.1

במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש את המוצר/ים מספק חלופי   7.2
 כראות עיניה, וספק ההסכם ישפה את מכבי בגין פערי העלויות, אם יהיו. 

 
 
 הספק סקימוע .8

 
 ייחשבו מכביל המוצרים אספקת לצורך ידו על שיועסקו האנשים כל בזה, כי מצהיר הספק 8.1

 או מכבי, במישרין של שלוחיה או כעובדיה יחשבו ולא שלוחיו או כעובדיו צורך לכל
  לגבי האחריות תחול בלבד, ועליו הוא חשבונו , עלבלעדי באופן ידו על בעקיפין, ויועסקו

 עימם. מיחסיו ובעותהנ תביעותיהם

 
 נזק או ,גופני נזק ,מוות בגין מטעמו שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה 8.2

 בעת שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם שייגרם לרכוש
 במכבי. התקנתם ו/או המוצרים אספקת

 
 יקבע לה, אם שיגרמו הוצאה ו/או נזק כל , בגיןמכבי את לשפות ו/או לפצות מתחייב ספקה 8.3

 רקפ בהוראות מהמוצהר שונים העובדתי ו/או המשפטי המצב מוסמכת, כי רשות ידי על
  זה.

 
 
 קשר אנשי .9

 .הספק  עם הישיר הקשר איש להיות אליהו בן יצחק  את בזאת ממנה מכבי 9.1

 מכבי.  עם הישיר הקשר איש להיות ____________  את בזאת ממנה הספק 9.2
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 : ___________________  טלפון:_________________________שם

 :_______________________    EMAILסלולרי:_________________  

 

 הסכם הסבת .10

 החובות את או ,ההסכם פי על זכויותיו לאחר, את להעביר למסור, או רשאי איננו הספק
 מכבי. של ובכתב מראש לאישור בכפוף ממנו, אלא הנובעות

 
 

 וביטוח אחריות .11

 
 ו/או פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק לכל אחראי יהא הספק זה בהסכם האמור מן לגרוע מבלי 11.1

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

 עם בקשר ו/או עקב כלשהו שלישי לצד ו/או מטעמה למי ו/או ללקוחותיה לעובדיה/או ו/או
 זה. בהסכם ומוגדר המוצרים, כמפורט קתאספ

 
 ו/או נזק כל הראשונה, בגין דרישתה עם מכבי, מיד את לשפות ו/או לפצות מתחייב הספק 11.2

 עו"ד ושכ"ט הוצאות למכבי, לרבות שייגרמו תשלום ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה
 ו/או ההסכם פי הספק, על באחריות מאירוע, שהינו מכבי, כתוצאה נגד שתוגש תביעה בגין

 תרופה לכל דין כל פי על ו/או זה הסכם פי על מכבי מזכויות לגרוע מבלי דין, והכל כל פי על
 ו/או הוצאה ו/או דרישה כל בפני להתגונן הזדמנות לספק שניתנה ובלבד אחרים סעד ו/או

 כאמור. תביעה

 

 דין, ממועד כל פי-על ו/או זה הסכם פי-על הספק ומהתחייבות מאחריות לגרוע מבלי 11.3
 לערוך הספק המוקדם, מתחייב השירותים, לפי מתן תחילת ממועד או זה הסכם תחילת
 הביטוחים בישראל, את ביטוחים לעריכת כחוק מורשית ביטוח בחברת חשבונו על ולקיים

 תקופת כל למשך "הביטוחים"(, וזאת הספק" ו/או )להלן: "ביטוחי מטה המפורטים
 כל למשך מוצר חבות ביטוח שלו, ולעניין הארכה כל ותההסכם, לרב פי-על ההתקשרות

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

 

 
 פי , עלויד על המועסקים ועובדי כלפי הספק בותח את יבטח – מעבידים חבות ביטוח 11.3.1

. 1980 – פגומים, התש"ם למוצרים האחריות חוק פי על דש( ו/אוח )נוסח הנזיקין פקודת

קבלנים,  בגובה, עבודות עבודה, שעות ימי בדבר היתר, , ביןלהגבלה כפוף אינו הביטוח

 כחוק. הביטוח נוער , והעסקתהספק( לעובדי שייחשבו )ככול ועובדיהם משנה קבלני

 הספק. ובדימע מי של הלמעביד חשבתש במידה מכבי את לשפות ורחבמ

 אובדן ו/או פגיעה דין, בגין פי על הספק חבות את יבטח – שלישי צד כלפי אחריות ביטוח 11.3.2

 כפוף אינו הביטוח. כלשהו גוף ו/או אדם כל של לרכושו ו/או לגופו שייגרמו נזק ו/או

 דבר הרעלה, כל וטעינה, פריקה מאש, התפוצצות, הנובעת חבות היתר, בדבר להגבלה, בין

 הבאים ו/או מכבי את לשפות ורחבמ השבתה. הביטוח -ו ובמשקה, שביתה לבמאכ מזיק

 אחריות לסעיף , בכפוףומטעמ מי ו/או הספק מחדלי ו/או למעשי אחריותם בגין מטעמה

 רכוש בדבר הגבלה תחול לא מכבי רכוש ג' ולעניין צד כרכוש ייחשב מכבי צולבת. רכוש
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 רכוש ו/או הספק של ובהשגחת או/ו ובשליטת ו/או ובפיקוח ו/או ובחזקת הנמצא

 בו שפועלים

 מתחייב, בין זה, והוא בנספח הנזכרים הביטוחים תנאי כל אחר למלא מתחייב הספק 11.4
 הספק ביטוחי פוליסות כי ולוודא ובמועדם, לדאוג במלואם הביטוח דמי את היתר, לשלם

 פי על ההתקשרות תקופת כל במשך בתוקף הצורך, ותהיינה לעת, לפי מעת תחודשנה
הביטוחים.  תוקף את להפקיע ו/או לצמצם כדי בו שיש מעשה כל לעשות ההסכם, לא

 בביטוחי הנקובים העצמיות ההשתתפויות בסכומי מקרה בכל יישא הספק יודגש, כי
 הספק.

 
 לגרוע או לצמצם כדי הספק ידי-על הנ"ל הביטוחים בעריכת אין מובהר, כי זה בהקשר 11.5

 כדי הביטוחים בעריכת יהיה להסכם, ולא בהתאם ומהתחייבויותי שהיא כל בצורה

 נזק כל בגין מטעמה מי ו/או מכבי את לפצות ו/או לשפות מחובתו הספק את לשחרר

 דין. כל פי-על ו/או זה הסכם פי-על לו אחראי שהספק

 
 הספק ידי-על שיומצא הביטוחים עריכת את חייבת, לבדוק לא רשאית, אך תהא מכבי 11.6

 הרחבה ו/או התאמה ו/או תיקון ו/או שינוי כל לבצע תחייבמ לעיל, והספק כאמור

 מכבי זכויות ומתחייב, כי מצהיר הביטוחים. הספק את להתאים מנת על שיידרשו

 מטעמה מי ו/או מכבי על מטילות אינן לעיל כמפורט השינויים ולדרישת הבדיקה לעריכת

יטוחים, טיבם, היקפם, הב עריכת אישור נשוא הביטוחים לגבי אחריות כל ו/או חובה כל
 פי-על הספק על המוטלת שהיא חובה מכל לגרוע כדי בהן העדרם, ואין לגבי ותוקפם, או

 אם ובין לעיל כמפורט שינויים עריכת נדרשה אם בין דין, וזאת כל פי-על ו/או זה הסכם

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

 

 ידי-על נערך אשר ביטוח לכל קודמים הינם פיו ורש, עלמפ תנאי יכללו הספק ביטוחי 11.7

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

 בכתב הודעה תימסר אם תבוטלנה, אלא ולא תצומצמנה לא שהפוליסות המבטח יתחייב

 מראש. )שלושים( יום 30 לפחות מכבי לידי רשום בדואר

 
 אי הספק, לרבות על המוטלות החובות לב בתום קיום אי סעיף, לפיו יכללו קהספ ביטוחי 11.8

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

 שיפוי. לקבלת מכבי של בזכויותיה

 

 ו/או דרישה ו/או טענה כל לו תהיה לא הספק, כי לעיל, מצהיר האמור מן לגרוע מבלי 11.9

לרכושו,  מנזק הנובע ו/או לרכושו שארע נזק כל בגין מטעמה מי ו/או מכבי גדכנ תביעה
 לטובת יחול לא זה כאמור. פטור לנזק אחריות מכל מטעמה מי ו/או מכבי את פוטר והוא

 נזק )לרבות רכוש ביטוח שערך ככל מתחייב, כי זדון. הספק בכוונת לנזק שגרם מי

 למעט )אך מטעמה ומי מכבי כלפי שיבוב כויותז על ויתור הפוליסות תוצאתי(, תכלולנה

 הפוליסות. פי-על זכויותיו למיצוי לפעול מתחייב זדון(, והספק בכוונת נזק שגרם מי כלפי

 

ככל שיועסקו על ידי הספק קבלני משנה, עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או לחילופין  11.10

 . לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם

 

 כביט הידוע מהנוסח נחותים יהיו לא הספק פוליסות נוסחי פורש, כיבמ בזאת מוסכם 11.11

 אותם. שיחליף אחר נוסח כל או הביטוח עריכת למועד הרלוונטי
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 זה הסכם של הפרה מהווה זה סעיף בתנאי עמידה אי 11.12

 
 סודיות .12

  לכל תוכנו ו/או ההסכם את להעביר ולא ההסכם את בסודיות לשמור מתחייבים הצדדים
 שהיא. סיבה מכל ההסכם של סיומו לאחר גם בתוקף תהא זאת התחייבות שלישי. צד

 
 שונות .13

 

 עשוי שהזוכה כספי חיוב כל לקזז זכות למכבי, תהיה בזה, כי מסכימים להסכם הצדדים 13.1
 שיגיע סכום אחרת, מכל  מהתקשרות או ההסכם נשוא ההתקשרות מתוך לה חב להיות
 ממכבי. לזוכה

 
 השירותים מתן במסגרת הייחודיים הסיכונים לגבי עובדיו כל את להדריך הספק באחריות 13.2

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

 

 על רשום בדואר שתשלח זה להסכם בקשר הודעה כל .להלן כמפורט הן הצדדים כתובות 13.3
 אליו הצד ידי על התקבלה כאילו לעיל, תחשב כמפורט הכתובת פי על למשנהו צד ידי

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

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

                                                                         רח'     הספק

 
 :הצדדים של האלקטרוני הדואר כתובות 13.4

 

   bn@mac.org.il-eli  מכבי:

    

  ____________________________  הספק:

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במועד ובמקום דלעיל:
 
 

 
          _________________________                             ________________________ 

 
 הספק                                                                                מכבי                      

 
 

 :________________________ שם מלא של החותם                                                        
 

                                                          
חותמת                                                                 

:_________________________________ 
 
 
 
 
 
 

mailto:eli-bn@mac.org.il
mailto:eli-bn@mac.org.il
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 אישור

 
___, עו"ד, מאשר כי _____________________________________הח"מ, _____ אני

ת.ז. מס'  _________, נושא/ת___________________מר/גב' 

_________, נושא/ת ת.ז. ____________________, ומר/גב' ____________________

__, הינו/ם מוסמכים לחתום על הסכם זה מטעמה של ____________________מס' __

___________, ח.פ./שותפות/עמותה רשומה מס' ____________________________

רוף חותמת _________, וכי חתימתו/ם, בצ____________________________________

 התאגיד הנ"ל, מחייבת ומזכה את התאגיד הנ"ל לכל דבר ועניין.

  
 _____________, עו"ד 


