
 

 
 

 מחלקת רכש ציוד וחומרים

 
 

 "הבקשה"(-)להלן מוצרי חשמל ושירות תיקוניםבקשה להצעת מחיר לאספקת  

 כללי .1

מוצרי חשמל ושירות ( מעונינת לקבל הצעות לאספקת  "מכבי" -מכבי שירותי בריאות )להלן  1.1
  "( , כמפורט בבקשה. המוצרים והשרותים " -)להלןתיקונים  

   zloczow_n@mac.org.il בכתובת דואר אלקטרוני ע זלוצ'וברלנטיש להגיש את ההצעות  1.2

 .2015.811.ביום  10:00שעה  עד  

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

 הבקשה.יציעו ספקים בעלי ניסיון של לפחות שנתיים באספקת נשוא  1.4

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. 1.5

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות בהתאם לשיקול דעתה  1.6
הבלעדי עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת הזמנה זו על מנת לבטל ו/או לשנות 

 עימו לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות. ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים

  מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי מפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.   1.7

כל ספק רשאי להגיש הצעתו לאחד מהמחוזות או יותר ממחוז אחד, לפי שיקול דעתו של המציע.  1.8
הספק רשאי להגיש שני במידה והמחיר בגין פריסה ארצית הינו זול יותר מאשר בגין מחוז אחד, 

  טפסי הצעה.

 .לטבלה אחת או לשתי טבלאות ניתן להגיש הצעת מחיר 1.9

ימים מקבלת הודעה על  7מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  ספקים עימם תתקשר  1.10
רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם 

 ההתקשרות שייחתם.

מציע שמכבי תהא רשאית להציג את פרטי הצעתו הכלכלית, ככל שתוכרז כזוכה, בפני ידוע ל  1.11
 .מציעים אחרים
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 המפרט המבוקש: .2

 כל מוצרי החשמל יעמדו בתקנים ישראלים:   .2.1

 1953על המוצר לעמוד בדרישות התקן הישראלי התשי"ג  .2.3.1

 הליך בדיקת מוצרי חשמל ביתיים. – 165ת"י  .2.3.2

 סימון מוצרי חשמל ביתיים.יך הל – 230ת"י  -ו 206ת"י  .2.3.3

 חלפים    )למעט נזק בזדון או שבר( כוללת ושירות על כל מוצר תינתן אחריות –תקופת אחריות    .2.2

        ממועד אספקת והפעלת  חודשים 12 באתר הלקוח למשך תקופת מינימום של לתיקון תקלות   

או  המקררועד אספקת והפעלת ממ חודשי אחריות 24מינימום  ומקפיאים עבור מקררים מוצר. ה

 .המקפיא

הספק יפרט את מערך השרות העומד לרשותו לצורך מתן מענה לקריאות השרות מאתרי מכבי  .2.3

 ברחבי הארץ. 

השירות של במידה והספק הזוכה מתכוון להשתמש בשרותי קבלן משנה לצורך מענה לקריאות  .2.4

 ק בלבד.האחריות למתן השרות ועמידה בתנאי ההסכם חלה על הספמכבי, 

ית שרות שתתעורר, הכתובת עבור אתרי מכבי לפתרון הבעיה  הינו ילמען הסר ספק, על כל בע .2.5

   הספק הזוכה בלבד.

 שני מרכיבים: לאחר תקופת האחריות יכללועלויות תיקונים למקררים ולמקפיאים  .2.6

 עלות קריאת שרות. .2.6.1

  כבי מעלות החלק לו זכאית מ המינימלי המציע יציין מהו אחוז ההנחה –עלות החלפים  .2.6.2

את מחירון  . הספק יצרף להצעתולשוק המוסדי המקורי ע"פ מחירון יצרן/יבואן    

  .לשוק המוסדי מקוריים לחלפים  /יבואןהיצרן

, ואשר נמכרים יח' פריטים 5000בכמות של לפחות  עולםיוצעו מותגים מוכרים אשר נמכרו ב .2.7

 .האחרונות שנתייםבבישראל לפחות 

  

 למקררים: נדרשים יסייםמאפיינים בס .2.8

 על פי הוראות המזמין - NFליטר  60-600  נפח פנימי .1

 גובה בהתאם להוראות המזמין ונפח פנימי של המקרר  .2

 תצוגה דיגיטאלית .3

 מערכת תצוגת טמפ' .4

5. POWER FAILURE ALARM 

 נעילת דלת לפי דרישת המזמין  .6

 +C ÷4טמפ' עבודה בתא קירור  .7

 +C ÷8 +- C ÷2טווח טמפ' בתא קירור  .8

 בהתאם לגודל המקרר 2-5מדפים:  .9

10. Auto Defrost 

 גלגלים .11
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על המציע לרשום את שם התקן המקביל או מקביל ) CEתקן  .12

 (ולציין בבירור מהו השוני בין שני התקנים

 זרימת אוויר פנימית .13

 תאורה פנימית .14

15. Finished Countertop  גימור מכסה עליון 

 תא הקפאה לפי דרישת המזמין .16

 לפחות B דרגה  - דירוג אנרגטי למקרר   .17

 שלושה כוכבים ומעלהנצילות אנרגטית דרגת  .18

 -"תקן ישראלי" למוצרי חשמל ביתיים )מעודכן ל בעלי  .19

01.07.2004:) 

 הליך בדיקה של מוצרי חשמל ביתיים. - 165ת"י       

 הליך סימון מוצרי חשמל ביתיים. - 230ות"י  206ת"י       

 

 

 ".2004התשס"ד  -ות האנרגיה תקנות מקור" .20

 

 

 

 :מהווה את נספח א' להסכם(, קובץ אקסל ביחד עם )  טופס ההצעה: .3

 התאגיד המציע : ____________________________________ 3.1

 לקוחות מרכזיים למוצר /שרות: 3.2

 
ותק במכירת  חברה

 המוצר /שרות
 טלפון איש קשר

    
    
    

 

יפורטו בטבלת האקסל המצורפת, קובץ פת האחריות באתר הלקוח ירהם ותקומותגים מוצעים, מח 3.3

 זה יהווה חלק בלתי נפרד מהצעת המחיר.

 פרוספקטים של המוצרים המוצעים.יש לצרף  3.4

 יש לצרף מחירון היבואן למחירי חלפים מקוריים. 3.5

 )כגוןתקופת האחריות ו/או נזק חריג מקפיאים  לאחר ו  למקררים קריאות השרות  מרכיבי עלות 3.6

 שבר( שאינו מכוסה באחריות :

 (יתוקנו באתר הלקוח בכל מקרה ומקפיאים מקררים) .₪עלות קריאת שרות: __________  
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המצורף כחלק  לשוק המוסדי הנחה מינימלי ממחיר חלק חלופי מקורי המופיע במחירון היבואן אחוז 3.7

  .מההצעה אשר מכבי זכאית לו: ____% 

  .לשוק המוסדי מקוריים לחלפים  /יבואןרןאת מחירון היצ הספק יצרף להצעתו

 המציע יצהיר את נכונותו לספק למכבי את מוצרים למחוזות הבאים )יש למחוק את המיותר(: 3.8

 מחוז הצפון 3.8.1

 מחוז השרון 3.8.1

 ומטה מכבי בתל אביב מחוז המרכז )כולל אילת( 3.8.1

 מחוז ירושלים והשפלה 3.8.1

 מחוז הדרום  3.8.1

 

 .ממליצים פרטים בפיזור ארצי עם /גדולימוסדייםעל המציע לצרף רשימת לקוחות  .4

 סלולרי טלפון איש קשר ותפקידו שם הלקוח/החברה

    

    

    

5.   

יאות שירות  ותיקון מכשירי לצורך מתן מענה לקר המציע העומד לרשותפירוט מערך השרות   .א 5

 החשמל:

  מספר תחנות שרות ברחבי הארץ

  פריסה גאוגרפית של תחנת השירות

  םמספר טכנאי

 

 , נא לצרף את המידע הבא:קבלן משנהבמידה והספק הזוכה יטפל בקריאות השירות באמצעות  .ב 5

  שם קבלן המשנה

  פרק הזמן שבו עובד הספק עם קבלן המשנה

  מספר טכנאים

  מספר תחנות שירות

 

צרו יהיה הספק למען הסר ספק,במקרה של שימוש בקבלן משנה, הגורם לפניות אתרי מכבי לגביי בעיות שנו

 הזוכה בלבד.

  

  מסמכים שיש לצרף להצעה:   .6

 .קטלוג מקורי של יצרן המכשיר למקררים, מיקרוגל 

 פרופיל חברה 

 .תקן איכות באם קיים 

 המוצעים פרוספקטים מקוריים של יצרני המכשירים. 
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  :הערות  .7

 מהנדס חשמל במכבי: –שאלות מקצועיות יש להפנות למר דוד שמש  .7.1

  shemesh_d@mac.org.ilמייל:   03-5143749טל:   

 יום. 90תוקף ההצעה  .7.2
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 תאריך : ________

  הסכם

 

 

 
 (."הספק" :להלן) ח.פ. __________ ___________לבין  ( "מכבי" :להלן)בין מכבי שרותי בריאות 

 

 ("הציוד" או "המוצרים")להלן: ם החדשים שיירכשו מכשירי חשמל ושירות תיקונים למכשירילאספקת: 

 

 ההסכם תקופת .1

 

להלן: ) ___________ועד יום  __________ החל מיום שנה למשך הסכם זה יעמוד בתוקף  1.1
 .(""תקופת ההסכם

 
אחת,   כל שנהשתי תקופות נוספות בנות ב ההסכםלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת  1.2

  .זהיםבתנאים 

כולם או חלקם, והכל בהתאם  -ת לעצמה הזכות להאריך את ההסכם עם הזוכיםמכבי שומר 1.3

 להצעתם לתקופת האופציה ולשביעות הרצון מהמוצרים והשירותים אשר סיפקו עד כה.

כל תנאי ההסכם )בשינויים המחויבים( יהיו בתוקף גם בתקופות האחריות/השירות שלאחר תום  1.4
 תקופת ההתקשרות כמוגדר בהסכם.

, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכל שלב 1.2 –ו  1.1בסעיפים  אמור לעילעל אף ה 1.5

 ספקיום מראש. במקרה זה תשלם מכבי ל 60ידי משלוח הודעה בכתב -ומכל סיבה שהיא, וזאת על

חזיר למכבי את י ספקאת הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או ה

 .ור התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרותהסכומים ששולמו עב

 
 תמורה .2

 

 יהיו כמפורט במחירונים המצ"בומחיריו למכבי  ספקהמסופק על ידי ה ציוד/המוצריםהרשימת  2.1

 .)קובץ אקסל( להסכם זה כנספח א'

עבור כל ציוד אשר יסיים את תקופת אחריותו שמורה למכבי הזכות לרכוש עבורו שרותי תחזוקה  2.2

 עלו על הנקוב בנספח א'.במחירים אשר לא י

 באתר ההתקנה.התמורה כוללת את עלויות ההובלה, אספקת הציוד למתקני מכבי, התקנתו, הדרכה  2.3

 ההזמנההתמורה בשקלים תחושב על פי שער החליפין הידוע במועד  –חירים הנקובים במט"ח מ 2.4

רות עם היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת ההתקש 2.5

מכבי, תעמוד למכבי הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי , להתקשר עם הספק הזוכה על בסיס 

המחירים בהם זכה בחשב הכללי, מתחילת התקשרותו עם החשב הכללי ועד סיום ההתקשרות עם 

 החשב הכללי.
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 תנאי תשלום .3

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

  שבוניות יוגשו יוגשו למזמין.ח 3.2

ידי המקבל בציון -מלא ובתעודות משלוח מקוריות חתומות על בנספח ב'תלווה לתשלום החשבונית  3.3

  .שם מלא וברור של המקבל, תאריך קבלה וחתימה

 על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג התעודה/ חשבונית. 3.4

לאחר תום תקופת האחריות, תלווה סגרת שירות לפי קריאה במהגשת חשבונית בגין קריאת שירות  3.5

  כנספח ג.בדו"ח שירות מצ"ב 

 – אישור עפ"י חוק עסקאות גופים צבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"והספק יציג בפני מכבי  3.6

פטור מניהול זה, על כי  או מע"מהמעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק  1976

 בהתאם לחוק. למע"מ ועסקאותי וכן נוהג לדווח על  ונוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותי הוא

 
 המוצריםאספקת  .4

 
  ____________________/ לכל הארץ .למחוזות תהיה המוצרים  אספקת  4.1

הזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו שותף עסקי / משווק מורשה של החברות  4.2

______________________________ _____________________ 

ממוחשבות ממערכת  לקבלת הזמנות , ומס' פקס'הספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר אלקטרוני 4.3

 במידה ותבחר מכבי באופציה זו.  ו/או בפקס במייל הסאפ

 3תוך הספק מתחייב לספק למכבי במשך כל תקופת ההסכם את הציוד/המוצרים באופן סדיר ושוטף ב 4.4

 .קבלת הזמנה ממוחשבת ממערכת הסאפ , ממועדימי עבודה

מזמין בלבד ה, וימסרו לאתר המזמין אתרהבהתאם לשעות הפעילות של  הלמכבי יהי ציודמשלוח ה 4.5

 ולא יושארו בכל מקום אחר, ולרבות יחידות אחרות במכבי.

האספקה תתבצע בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי מראש, בכפוף לכך שמכבי תקצה מקום מתאים  4.6

ידי הספק. -פי הנחיות היצרן, כפי שתימסרנה על-יות הנדרשות, בתיאום עם הספק ועלואת התשת

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

 במידה ונדרש, וכולל צורך ביח' אלפסק. למכבי שמורה האופציה לרכוש את היח' מהספק.

ואופן התקשרות  אחריות ושירות ללא תשלום ת תאריך סיום יש לספק את המכשיר עם מדבקו 4.7

 לקבלת תמיכה.

      הספק מתחייב להוביל, לספק, להרכיב להתקין ולחבר את הציוד לכל מקורות האנרגיה הנדרשים  4.8

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

 ( ואת כל הרכיבים והאביזרים הנדרשים להפעלתו המלאה.  SERVICE MANUALטכני מלא )

ונספח חתומה וימלא את סעיפי נספח ב'. תעודת משלוח  מקבל על תעודת משלוחהיחתים את  ספקה 4.9

כלומר אישור כי הציוד התקבל, הותקן, הופעל באופן תקין  –ב' מלא יהוו אישור ל"מסירה" 

לשימוש בו, לשביעות רצונם, לרבות הוראות הפעלה והמשתמשים בו קיבלו הדרכה מתאימה 

  .ידי מנהל המתקן-ובטיחות, וכפי שיאושר בכתב על
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הספק מתחייב לספק את אותו המותג משך כל תקופת ההתקשרות. מכבי שומרת לעצמה הזכות  4.10

 לרכוש מהספק מותג אחר.

 החלפת דגם מוצר המסופק למכבי: 4.11

 
של  קים למכבי אלא בתיאום מראש ובהסכמתהמתחייב כי לא יוחלפו דגמים המסופ ספקה 4.11.1

 . מכבי

במקרה שבו הספק מעונין להחליף את הדגם/מוצר/מותג המסופק למכבי, באחריותו להציע  4.11.2

ומחירה לא יהא גבוה יותר מהמחיר  מזו של המוצר המוחלףחלופה שאינה נופלת באיכותה 

 הקיים.

דינת ישראל, לרבות שטחי יו"ש ורמת השרות ינתן ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מ 4.12

 .(  2.1)בכפוף לאזורים שסוכמו בסעיף הגולן

 מפסולת ואריזות כפי שהיה קודם להתקנה. נקי שטח ההתקנהלהשאיר את הספק מתחייב  4.13

אישר במתקן המקבל ה באותו יום אלא אם נציג מכבי יני האספקה וההתקנה תהיהספק מתחייב כ 4.14

 אחרת.

 בלבד.ויצוק יסופק עם תקע ישראלי תקני  הספק מתחייב כי המכשיר 4.15

 כל מוצרי החשמל יעמדו בתקנים ישראלים: 4.16

 1953על המוצר לעמוד בדרישות התקן הישראלי התשי"ג  4.16.1

 הליך בדיקת מוצרי חשמל ביתיים. – 165ת"י  4.16.2

 הליך סימון מוצרי חשמל ביתיים. – 230ת"י  -ו 206ת"י  4.16.3

 
 קנסות .5

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

 כלהלן:

 קנס חריגה דרישה הנושא

מעלות ההזמנה בגין 1%  פיגור באספקה ימים 7 מועד אספקה

 כל יום פיגור.

אי עמידה   מפרט המוצר

 במפרט

מעלות ההזמנה בגין  10%

כל חריגה, זאת מעבר 

להחלפת המוצר בחדש 

 שעומד במפרט

 

 פעלת הסעיף בהתאם לסוג החריגה ותדירות החריגות.מכבי תשקול ה 5.2

פי סעיף זה הינם פיצויים מוסכמים וגביית הסכומים תעשה בלא צורך בהוכחת נזק. -הפיצויים על 5.3

 מהחשבונות השוטפים.  הקנסות יקוזזו על ידי מכבי 
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 הדרכה ותמיכה מקצועית .6
 
 

שימוש בציוד, בהפעלתו ובתחזוקתו ברמת הספק ידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את הציוד ב 6.1

המפעיל, לפי הנחיות היצרן. ההדרכה תנתן במתקן מכבי בו יוצב הציוד, מיד לאחר התקנתו ותמשך עד 

כן, מתחייב הספק לקיים הדרכה -אשר יוטמע השימוש בציוד, לשביעות רצון מנהל המתקן. כמו

 מרוכזת למשתמשי הציוד, כפי שיתואם עם מכבי.

ורה הזכות לקבל הדרכות והסמכות ברמת איש שרות לאחזקת ותיקון הציוד, לצורך טיפול למכבי שמ 6.2

 בציוד מכבי בלבד. 

הספק יספק עם הציוד ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן, הוראות בטיחות וכן  6.3

 בי.תמצית הוראות הפעלה ואחזקה בעברית.  קובץ הוראות הפעלה אלקטרוני יועבר לרכש במכ

הספק יתן תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת המכשירים ובשיטות העבודה בהם למשתמשים, לפי  6.4

 הצורך או לפי פניה של מכבי. 

 

 אחריות  .7

 

לכל מכשיר שיוצב במתקני מכבי במשך תקופה של  אחריותהספק מתחייב לספק, ללא תשלום נוסף,  7.1

, ממועד המסירה לשאר המוצרים (שנה לפחות) ______ ( למקררים שנתיים לפחות) __________

וההתקנה של כל מכשיר )להלן: "תקופת האחריות"(. מוסכם כי התמורה בגין שירות האחריות כלולה 

 במחיר המכשיר.

בתשלום, בהתאם  אחריותשמורה למכבי האופציה לרכוש מהספק שירות תקופת האחריות, בתום  7.2

 .למקררים ולמקפיאים להצעתו

 ת האחריות, לתקן כל תקלה במכשירים ללא הגבלה במספר. הספק מתחייב במסגרת תקופ 7.3

 הספק  מתחייב להחזיק מלאי סביר של חלקי חילוף ככל הדרוש לתיקון הציוד.  7.4

הספק יצרף להסכם זה, במעמד  .הספק ישתמש לצורכי התיקון אך ורק בחלקי חילוף מקוריים 7.5

 חתימתו, את מחירון חלקי החילוף העיקריים של היצרן.

נית שתוגש בגין קריאת שירות, במידה ותופעל, לאחר תום תקופת האחריות, יצויין המחיר בכל חשבו 7.6

המלא,  אחוז ההנחה המיוחד למכבי ממחירון היצרן כנקוב בנספח א' להסכם זה, והמחיר לאחר הנחה 

 למכבי. 

הספק מצהיר ומתחייב, כי אין במכשירים נשוא ההסכם הנחיית יצרן או צורך בהחלפת חלקים  7.7

 .תהא על חשבון הספק בתקופת האחריות וימים, לאחר תקופת זמן מסוימת. כל החלפה שתידרשמס

, בימי ו' ובערבי חג 17:00 - 8:00ה, בין השעות -בימים א ספקהידי -יינתנו על תיקון התקלותשירותי  7.8

כל לא תחויב בתוספת מכבי בשעות אלה, לא יסתיים טיפול בתקלה במידה וה .8:00-13:00בין השעות 

 שהיא בעבור שעות שמעבר למפורט לעיל. 

. השירות יימשך המקריא שעות 4תוך יהיה באתרי מכבי ויחל  ולמקפיאים למקרריםתיקון שירות  7.9

 ברציפות עד לסיום התיקון.

ימי ימי עבודה  4מקריאה, ויסתיים לכל היותר תוך  עבודה שעות 24שרות ליתר הציוד יחל תוך  7.10

 מהקריאה. 
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ציוד חלופי שאינו  , לא יאוחר ממועד סיום הטיפול הנדרש,א תוקן במועד הנדרש יוצבכנגד ציוד אשר ל 7.11

 עד לסיום התיקון. נופל ברמתו

ללא  זהה או שווה ערך פעמים בתקופת האחריות יוחלף במכשיר חדש 3מכשיר אשר התקלקל מעל  7.12

 תוספת עלות.

וקה הבקיאים בתחזוקת הספק מתחייב להחזיק בכל תקופת ההתקשרות צוות עובדי שירות ותחז 7.13

המכשירים מהדגם נשוא ההסכם, על כל רכיביהם, ובעלי הכישורים הנדרשים לצורך מילוי 

 פי הסכם זה.-התחייבויות הספק על

במידה ויגרם למכלול או ציוד נלווה נזק כתוצאה משימוש בלתי סביר, מתחייב הספק להחליף את  7.14

 המכלול במחיר הנקוב בנספח א'.

הוא רשאי ומוסמך מטעם היצרנים הנ"ל ומסוגל לתת שירותי אחזקה שוטפת, הספק מצהיר, כי  7.15

וכן למכור ציוד   הבקשהשירותי תמיכה מקצועית וביקורות טכניות לציוד, לפי המפורט במסמכי 

 מתוצרתם.

הספק מצהיר כי משך כל תקופת ההתקשרות יהיו בידיו כל האישורים  וההיתרים, הנדרשים על פי כל  7.16

 הציוד ומתן השרות. דין, למכירת

הזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו שותף עסקי / משווק מורשה של החברות  7.17

 ___________________________________________________ 

הספק מצהיר, כי הוא רשאי ומוסמך מטעם היצרנים הנ"ל ומסוגל לתת שירותי אחזקה שוטפת,  7.18

ד, לפי המפורט במסמכי המכרז  וכן למכור ציוד שירותי תמיכה מקצועית וביקורות טכניות לציו

 מתוצרתם.

הספק מתחייב, כי במידה ויפסיק להיות משווק מורשה / שותף עסקי  של אחד היצרנים או במידה  7.19

ואלו ישללו ממנו, מכל סיבה שהיא, יודיע הזוכה למכבי מיד כשיוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי 

זוכה, והזוכה מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו רשאית להפסיק את ההתקשרות עם ה

 תתקשר מכבי ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.

הספק מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות  עבודה בטוחות, בצוות  7.20

 עובדים מיומן ובציוד תקין.

שנים  7בות אספקת חלקי חילוף משך לציוד , לר תיקוןהספק מתחייב להיות מסוגל לספק שירותי  7.21

 .לפחות ממועד אספקתו למכבי

  דרישות בטיחות: 7.22

 ןעל הספק שעובדיו מועסקים בחצרות מכבי חלה חובה להדריך את עובדיו בעניי 7.22.1

ההיבטים הקשורים להגנה מפני סיכוני הבטיחות והבריאות הקיימים במקום בו הוא 

"תקנות ארגון  -בהתאם ל –מבצע את עיסוקיו הנובעים משימוש בציוד או בחומרים 

 . 1984 –הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשמ"ד 

נה לעובדים הובנה על ידם הספק ינקוט באמצעים הנדרשים כדי לוודא שההדרכה שנית  7.22.2

 כראוי וכי הם פועלים על פיה.

הספק ינהל רישום שיכלול: שמות העובדים שהשתתפו בהדרכה, מועד מתן ההדרכה,   7.22.3

 סוג ההדרכה ושם המדריך.

הספק מתחייב לספק לעובדיו המועסקים בחצרות מכבי את כל ציוד מגן האישי הנדרש   7.22.4

 ת.לצורך ביצוע עבודתם בצורה בטוחה ומוגנ

 עובדי הספק ישתמשו בסולמות תקינים, יציבים ושעברו בדיקה בהתאם.  7.22.5
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הספק יספק לעובדיו נעלי בטיחות עם סוליות למניעת החלקה והמיועדות להגן על   7.22.6

 הלובש בפני מכות חשמל.

על הספק לוודא שכלי העבודה החשמליים והמכניים שמשתמשים בהם עובדיו בחצרות   7.22.7

 ובזמן. מכבי תקינים, ונבדקו כראוי

על הספק להעסיק בתפקיד זה אך ורק טכנאים מיומנים. עליהם להכיר את כל תקנות   7.22.8

החשמל ואת הוראות היצרנים בנוגע לבטיחותם שלהם ושל המערכות, המעגלים 

 והמכשירים האלקטרוניים.

על הספק לוודא ולספק לעובדיו בחצרות מכבי את כל העזרים המכניים לשם הרמה   7.22.9

 כבדים. והובלה של משאות

מכבי רשאית לבקש שיוצגו בפניה כל המסמכים הקשורים לעניין הבטיחות בעבודה    7.22.10

 ותקינות הציוד שבהם משתמשים עובדי הספק בחצרות מכבי.  

 
 ניהול מלאי .8

  

 . מחסור לשם מניעת חודשים מכל המוצרים שבנספח א' 6לי של אנימיחזיק מלאי מי הספק 8.1

 , באופן מיידי וללא כל דיחוי. במי מן המוצריםוי דווח למכבי על כל מחסור הצפי הספק 8.2

עיניה,  וצר/ים מספק חלופי כראותהמ את במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש 8.3

 והחברה תשפה את מכבי בגין פערי העלויות, אם יהיו. 

 ידי מכבי. אשר תוחזר על של מוצרים תשלום כל אריזה פגומהתוספת הספק יחליף באופן מיידי וללא  8.4

 
 קנין רוחני זכויות .9
 

וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת  ציודמצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת ה הספק 9.1

משום הפרת פטנט ו/או פגיעה  ציודלמכבי וכי אין באספקת ה ציודהמונעת ממנו לספק בכל דרך את ה

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

 הספק, מתחייב ציודידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי ב-ה ותתבע מכבי עלהי 9.2

 כתוצאה מתביעה שכזו. הלשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם ל

 מועסקי הספק .10

 
מכבי ל הציוד ושירות התחזוקהמצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  הספק 10.1

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

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

 מיחסיו עימם.

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

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

 מתן שרות התחזוקה למכבי.

, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי מכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה  10.3

  רק זה.פתי שונים מהמוצהר בהוראות רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובד
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 אנשי קשר .11

 .עם  הספקלהיות איש הקשר הישיר  דוד שמשמכבי ממנה בזאת את   11.1

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

 שם: ___________________  טלפון:_________________________
 ______________________    :_EMAILסלולרי:_________________  

 
 הסבת הסכם .12

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

 
  אחריות וביטוח .13
 

ו/או הפסד, לגוף  מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה הספק יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה 13.1

/או הו/או לעובדי למכביו/או לרכוש, לרבות נזק תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שיגרמו 

ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם מתן שירותי  הו/או למי מטעמ הללקוחותי

"( ו/או במסגרתם, כמפורט ומוגדר המוצרים" או "השירותים___________________ )להלן:"

 הסכם זה.ב

הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או  ה, מיד עם דרישתמכביהספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את  13.2

, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש נגד מכביאובדן ו/או הפסד ו/או תשלום שייגרמו ל

והכל מבלי לגרוע  , כתוצאה מאירוע, שהינו באחריות הספק, על פי ההסכם ו/או על פי כל דין,מכבי

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה ו/או סעד אחרים ובלבד שניתנה לספק  מכבימזכויות 

 הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה ו/או הוצאה ו/או תביעה כאמור.

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ממועד תחילת הסכם זה  13.3

מועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו בחברת או מ

ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" 

המסומן כנספח ה' להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן "ביטוחי הספק" ו/או "הביטוחים"(, 

 .משך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לרבות כל הארכה שלווזאת ל

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 החוזה.

יום לפני מועד  14 -לא יאוחר מ, מכבימתחייב הספק להמציא ל מכביללא צורך בכל דרישה מצד  13.4

תחילת מתן השירותים על פי הסכם זה אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור לעיל בהתאם לנוסח 

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

נאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו ת

השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי 

 כל דין.

ככל שתקופת ביטוחי הספק תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב הספק  13.5

לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת  3להפקיד בידי המזמין, אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

 .ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם

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 החוזה.
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ידי הספק כנדרש בסעיפים לעיל תחשב הפרה -ת ביטוחים עלמובהר, כי אי המצאת אישור עריכ 13.6

 .יסודית של הסכם זה, ותזכה את המזמין, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לספק לפי הסכם זה

 .1970-אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למזמין לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"א 13.7

ום בתום לב החובות המוטלות על הספק, לרבות אי מתן הודעה ביטוחי הספק יכללו סעיף לפיו אי קי 13.8

לקבלת  מכבישל  הו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו בזכויותי

 שיפוי. 

הספק מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא חוזה  13.9

מי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את זה הוא יהא אחראי לכלול בהסכ

הביטוחים המפורטים בנספח זה, על כל תנאיהם כמפורט בנספח זה, וזאת למשך כל תקופת 

התקשרותם עם הספק או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח זה. לחלופין, רשאי הספק 

 אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל.  לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  13.10

המזמין ו/או מי מטעמו בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו  והוא פוטר את המזמין 

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

מתחייב כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(  תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב 

כלפי המזמין ומי מטעמו )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון( והספק מתחייב לפעול למיצוי 

 .זכויותיו על פי הפוליסות

 סודיות .14

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

 
 שונות .15

 

, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק עשוי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  15.1

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

להדריך את כל עובדיו לגבי הסיכונים הייחודיים במסגרת מתן השירותים על ידם באחריות הספק  15.2

 .לפני תחילת מתן השרות על ידם ומעת לעת במהלך עבודתם

את השרות אינה הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק  15.3

  בלעדית.

הספק מתחייב, כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו, מכל סיבה שהיא,  15.4

יודיע הספק למכבי מיד כשיוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את ההתקשרות עם 

למסור לו את כל המידע הספק, והספק מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר מכבי ו

 הטכני הדרוש.

בית בלב : אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, לרבות, אך לא רקלכל התאגידים / חברות בקבוצת מכבי,  15.5

, נרקיס מכבי מגןאגודת בע"מ, אחזקות  מכבימכבי טבעי, ו יקרן מכבעמותת , בע"מ , מכבידנטבע"מ

על פי  את המוצרים מהספקת לרכוש שמורה הזכו אתה ( בע"מ וכד'1988שירותי רפואה ) ערד

 בהסכם זה. ההסכם הקבועים תנאי , ושאר המחירים

. לדרישת מכבי הספק יערך B2Bהספק מודע לכך שמכבי בוחנת עבודה עם מערכות מסחר אלקטרוני  15.6

, תוך שלושה חודשים מהודעת מכבי על רצונה בכך, מול החברה שתבחר על ידי B2Bלעבודה במתכונת 

 מכבי כמקובל.
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לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית מרכזת במבנה  15.7

 שתגדיר מכבי.

הספק מתחייב, כי השירותים ו/או המוצרים המוצעים על ידו לא נרכשו, במישרין או בעקיפין,  15.8

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

 .המוצרים / שירותים מיובאים ממדינות להן אין קשרים דיפלומטיים עם מדינת ישראל

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים שהיו  15.9

, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי לא תהיה להם כל טענה או דרישה הספקפתוחים בין מכבי לבין 

עבור בספרי החברה מוסכם כי היתרה של מכבי ן התקופה הקודמת להסכם זה. לתשלום נוסף בגי

 .₪ 0עומדת על  31.12.2014תאריך   במישרין ובעקיפין עדעל ידה למכבי רותים וטובין שסופקו יש

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על ידי צד  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  15.10

ימים  3ורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו נשלחה תוך למשנהו על פי הכתובת כמפ

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

 68125תל אביב,  27רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות  15.11

                                                                       רח'     הספק 15.12

 ר האלקטרוני של הצדדים:כתובות הדוא 15.13

   _______________________________________מכבי: 1.1.1
        

   _______________________________________הספק: 1.1.2
       

 

 

 
 

                                                              _______________   _______________ 
   הספק   מכבי שרותי בריאות                                                                           

 
 _______________ שם מלא של החותם:       

    חותמת: 
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 טופס ההצעה וקובץ האקסל –נספח א 

 

 

 עדכון ואימות פרטים -אישור קבלת ציוד במתקני מכבי  -נספח ב
 

 או ויעודכנו ע"י נציג מכבי מקבל הציודכלל הפרטים בטבלה זו ימול (1
נספח זה, לאחר שמולא ונחתם  ע"י נציג מכבי, יועבר ע"י הספק בצירוף חשבונית מקור ותעודת  (2

 משלוח מקורית וחתומה למחלקת רכש ציוד רפואי במטה מכבי.
 מבלי לגרוע מהאמור במסמך הרכישה, צירוף הטבלה, לאחר שמולאה ע"י נציג מכבי,  הינו תנאי (3

 לתשלום עבור הטובין שסופקו.
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קום ימ     
 התקנה        

 
  מס' מק"ט

תיאור  
 ציוד 

 
התאמה  

בין ת. 
משלוח 
 להזמנה 

האם  
סופקו 
ספרות 
כתובה, 
הנחיות 

 יצרן
והוראות 
 בטיחות

האם  
 בוצעה

הדרכה 
 מעשית 

עמידה  
  במפרט

מספר  
הזמנת 
 רכש 

 
 ספק 

שם  
ושם 

משפחה 
העובד 
שקיבל 
 הציוד 

 
 
 
 

 תאריך
 

 חתימה 
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 נספח ג'  
 

 למכשיר____________תקלות דוח שרות 
 

 נתוני כותרת:
 

 _____תאריך:_______ חברה: ____________ שם הטכנאי: ____________
 

  דגם: ____________  יצרן: ____________
 

  של המכשיר: ____________ Serial number מס"ד מכבי: ____________
 

 מחוז: ____________ : ____________וכתובת שם הסניף
 
 

 :גוף הדוח
 
 

פרוט הבדיקות והתיקונים שבוצעו והחלקים שהוחלפו במהלך התיקון 
______________________________________________________/טיפול:________________

_ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

__ 
 

 חתימת הטכנאי: ____________
 

 :אישור נציג הסניף
 

 חתימה: ____________  תפקיד: ____________ שם: ____________
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  אישור עריכת ביטוחי הספק -' דנספח 
 

    
 תאריך:_____________ 

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

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: " 
 נדון: אישור עריכת ביטוחיםה

הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ___________________ )להלן: 
"(  בקשר עם מתן שירותי _________________________ בפרויקט הספק"

לבין  _________________________ וכן כל השירותים הנלווים כמפורט וכמוגדר בהסכם שנערך ביניכם
"( וזאת לתקופה המתחילה ביום _________ ומסתיימת ההסכם" -" והשירותיםהספק )להלן בהתאמה: "
 "(.תקופת הביטוחביום ________ )להלן: "

 

כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין  ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .1
, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק 1980 -למוצרים פגומים, התש"ם )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות 

 6,000,000  נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של
ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה הלתקופת  ₪ 20,000,000 לאירוע ובסה"כ  ₪

 .ספקמי מעובדי ה ושאים בחובות מעביד כלפיקבע כי נבמקרה וי

 __________________פוליסה מספר 

 

ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
שפועל מטעמה, בקשר לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי 

  ₪ 4,000,000 עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של
ביטוח. שם המבוטח בפוליסה יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי הלאירוע ובסה"כ לתקופת 

יו ייחשב הביטוח כאילו נערך ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפ
רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 . בגין רכוש באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק

 __________________פוליסה מספר 

 
בקשר עם  , לרבות נזק גרר, בגין נזק גוף ו/או רכוש דין יעפ" הספקאחריותו של  כיסוי  -חבות מוצר טוחיב .3

בגבול "( המוצרים)להלן:" ו/או הבאים מטעמו הספק י"עמשווק, מסופק מטופל,  המיוצר, מוצרעקב ו/או 
מכבי ת לשפות אורחב מהביטוח כאמור   טוח.הבילתקופת  כלתביעה ובסה"  ₪  1,000,000של אחריות 

הספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו לי למעשי ו/או מחד הבשל אחריות
בקשר עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד 

רטרואקטיבית מיום  תחולה. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת עבור כל אחד מיחידי המבוטח
ההסכם, אך החלה בטרם נחתם  זאתשבנדון, גם אם פעילות  השירותיםר עם תחילת פעילות הספק בקש

 כי מוסכם, כלשהי מסיבה יחודש לא או יבוטל בחברתנו שהביטוח במקרה .לא לפני ___________
 תוקף פג וב מהמועד נוספים חודשים 6 למשך, מוארכת ותביעות נזקים גילוי תקופת תחול בפוליסה
 הגילוי תקופת במהלך הודעה תימסר ושעליו הביטוח בתקופת שיארע עאירו וכל בחברתנו הביטוח

. הגדרת המוצרים הביטוח תקופת במהלך ההודעה נמסרה עליו כאירוע ועניין נושא לכל ייחשב, המוארכת
 על פי הפוליסה מורחבת לכלול גם: הדרכה, תמיכה מקצועית ושירותי תחזוקה )לפי העניין .

למקרה ולתקופת   ₪  10,000( בגבול אחריות של     recallלהשבת מוצרים )הביטוח מורחב לכלול כיסוי 

  הבטוח.

 __________________פוליסה מספר      
 

 
 כללי

הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות  .1
 לעיל. 

רש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו/או מי בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפו .2
 מטעמה וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי מטעמה.

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או יצומצמו מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח  .3
 יום מראש.  30בדואר רשום  מבלי שניתנה למכבי הודעה על כך

הרלוונטי למועד  מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט  .4
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 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. עריכת הביטוח

 
 

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

 ___________חברה לביטוח בע"מ
 על ידי ____________________

 )שם החותם ותפקידו(       
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