
 

 לאספקת שירותי תחזוקה למע' גילוי אש ועשן בקשה להצעת מחיר לאספקת_

 ("הבקשה" –)להלן 

 כללי .1

 אספקת שירותי תחזוקה ובקרות ( מעוניינת לקבל הצעות ל"מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

  ג'בנספח בלבד  המפורטים   ,MTECH APOLLO של חברת' גילוי אש ועשן מהדגמים שוטפות למע

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

לבצע תחזוקה ובקרות תקופתיות לכל הדגמים  3יכולת מוכחת כמפורט בסעיף להציג על המציע  .1.2

 . במתקני מכבי הפרוסים ברחבי הארץ המפורטים 

לדואר אלקטרוני  רונן גוזשלוח אל ללמלא על גבי טופס ההצעה המצורף ואת ההצעות יש  .1.3

guz_ro@mac.org.il  26.1.2020עד יום 

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

 רשאית לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.5

בחירת הזוכה במכרז תעשה בדרך של שקלול המרכיבים המפורטים להלן, והכל על פי שיקול דעתה  .1.6

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

 20% –איכות    80% –מחיר 

 ציון המחיר: .1.6.1

מספרי )שהינו ערך לתחזוקת המערכות  ציון המחיר ייקבע על ידי  מכפלת הצעת המחיר

 אומדן היקף שווי המערכתשייקבע ע"י המציע  ב (רכותע% )אחוז( מערך המ  המהווה

. המציע בעל הסכימה הנמוכה ביותר מציע לחלפים מחירון הבנוסף כמפורט בנספח א ו

 יקבל את מלוא ציון המחיר, והמציעים האחרים יקבלו ציון מחיר יחסי ביחס אליו.

 ציון האיכות:  .1.6.2

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

 מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות המיטביות .1.7

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

נת לבטל ו/או הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה זו על מ

לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש אופציות ככל שהן 

 קיימות.

ימים מקבלת הודעת זכייה.  7הסכם משפטי מול הספק הזוכה, בתוך  םחתיבתום הליך הרכש י .1.9

 חלק בלתי נפרד מהסכמי ההתקשרות שיחתמו.   מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו

ימים מקבלת הודעה  7מו על ההסכם המצורף לבקשה תוך ום/ם תתקשר מכבי, יחתו/ים עימ/ספק .1.10

ם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ו/על רצונה של מכבי להתקשר עימ

 ההתקשרות שייחתם.

עים ידוע למציע שמכבי תהא רשאית להציג את פרטי הצעתו הכלכלית, ככל שתוכרז כזוכה, בפני מצי .1.11

 אחרים.

 guz_ro@ mac.org.il דוא"ל :     רונן גוז: לבכל שאלה מקצועית, ניתן לפנות  .1.12



 
 
 

 המפרט המבוקש:  .2

 השירות : .2.1

 ביצוע בקרות ובדיקות למערכות גילוי אש ועשן המותקנות באתרי מכבי שירותי בריאות   .2.1.1

   1220 הפרוסים ברחבי הארץ בהתאם לת"י ג'מהדגמים המצוינים בנספח               

 חציון ב' של אותה שנה   -בקרות בשנה קלנדרית לכל מערכת ) חציון א' ו 2)   11חלק               

 קלנדרית ובכפוף לכל דין (               

 שירותי תיקונים ואחזקת המערכות הנ"ל לתקלות שיתרחשו מעת לעת  במהלך יום   .2.1.2

  08:00-14:00ובימי ו' בין השעות  08:00-17:00ה בין השעות -עבודה  בימים א              

 בתקלות קריטיות  של השבתת מערכת  ו/או בעת פריקת מיכל כיבוי אוט' , תטופל  .2.1.3

 בכל מועד לרבות  שעות מקבלת ההודעה ע"י נציג מכבי 6התקלה בהתאם למצוין ובתוך               

 .  שישי /שבת ערבי חג וחג                                   

 דוחות הביקורת יוגשו למכבי בתום ביצוע הבקרה , הדוח יכלול נוסח מוסכם בהתאם   .2.1.4

 לדרישות התקן ויכלול פירוט העבודות והחלפים שהוחלפו במידה ונמצאו או זוהו במהלך                 

 הביקורת               

  בתום ביצוע הבקרה או תיקון תקלה ע"י טכנאי החברה ישאיר בידי נציג המתקן אישור  .2.1.5

 על ביצוע העבודה ו/ או דוח והכל בהתאם לדרישתה של מכבי מהספק              

 ריכוז אישורי התקינות החציוניים יועברו למכבי באופן מקוון / דיגיטלי / סרוק ובהתאם   .2.1.6

 מכבי לדרישתה של              

 תוספות /שדרוגים / שינויים /נזקים שאינם מוגדרים בלאי טבעי שאינם מהווים חלק   .2.1.7

  מחירון החלפים שיוגש למהתחזוקה השוטפת של המערכות  ישולמו בנפרד בהתאם              

 בטופס ההצעה ובכפוף להזמנת רכש מאושרת ע"י מכבי .             

 לקבלת הצעת מחיר  ים אחרים/לפנות לספק תהא האפשרותאו למי מטעמה למכבי  .2.1.8

 מעת לעת . גילוי אש חדשות במסגרת פרויקט בניה /שיפוץ  שיהיו  להתקנת  מערכות              

 תהיה רשאית במקרה זה לקבל הצעות מחיר נוספות מספקים מתחרים שאינם מכבי  .2.1.9

 .ג'ספח מבצעים תחזוקת המערכות מהדגמים המצוינים בנ בהכרח              

 :תקנים בהם צריך לעמוד .3

 ג'ינו בנספח ואישור מת"י לתחזוקת מע' גילוי אש מהדגמים שצ .3.1.1.1

 אישור ייצרן /יבואן לתחזוקת הדגמים הספציפיים  .3.1.1.2

 לצרכי תחזוקת המערכות  11חלק  1220עמידה בתקן  .3.1.1.3

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 נספח א  

 

 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(:

 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .3.2

 

 לקוחות מרכזיים למוצר /שרות: .3.3

ותק במכירת  חברה
 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

    

    

    

 

 המחירים אינם כוללים מע"מ  -השירותהמוצר/מחיר  .3.4

  המבטא את  באחוזים ד' ) יש למלא את הערך המספרי______% מערך המערכת כמצוין בנספח

) גזר עלות התחזוקה השנתית תישממנו   מכבי ע ע"י בשנק מאומדן שווי המערכות הערך הכספי 

 מערך שווי המערכת יהיה  ייגזרשייקבע  האחוז ) לכלל מע' גילוי אש בקרות + תיקונים + חלפים ( 

 . (אחיד לכלל המערכות אשר יחושב לכל מערכת בנפרד ממנו ייגזר סה"כ עלות השירות

לצרכי ושעות העבודה , התיקונים והחלפים  התקופתיות  מחיר זה יגלם את ביצוע הביקורות

תחזוקה המהווים בלאי טבעי לתקלות שיהיו מעת לעת במערכות השונות לרבות מערכות חדשות 

 לאחר שנת בדק . שיכנסו לשירות בעתיד 

 פות /שדרוגים ו/או נזקים שאינם מוגדרים בלאי טבעי סמחירון חלפים ) למקרים של שינויים /תו 

 יש למלא ערך המחיר בעמודת המחיר בטופס ההצעה   . 

 הערות .3.5

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

 . ההצעה 

  המציע רשאי לתאם עם נציג מכבי הגעה לאתרי מכבי המפורטים על מנת לבדוק את מצב המערכות

 טרם הגשת הצעת המחיר . ושווים 

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

  מחיר השירות המהווה אחוז מערך המערכת יהיה אחיד לכלל המערכות , עלות השירות למערת יהיה

 נגזר מערך המערכת כפול אחוז השירות שהוצע ע"י המציע    .  תחשיב תוצאתי ה

 . ההצעות יהיו בש"ח ללא מע"מ 

  ימים. 90תוקף ההצעה 

 אחריות ושירות .3.6

 ושנק הבדק למערכות חדשות  ירות ותחזוקה לאחר תקופת האחריותעלויות ש .3.6.1

 

 



 
 
 

 

 : מהדגמים המפורטים בנספח ג' טופס הצעת לתחזוקת מערכות גילוי אש ועשן 

 יש למלא את העמודות החסרות 

 כתובת הסניף שם פרויקט
  היקףאומדן 

 שווי המערכת
 ) הערכה בלבד(

₪  106,000 רעננה 124אחוזה  רעננה אחוזה  

₪  40,000 בת ים 16מבצע סיני  רמת יוסף בת ים  

₪  159,000 רובע ז' אשדוד 17רשב"י  מכבי אשדוד  

₪  129,909 מרכז חורב חיפה מרכז חורב  

₪  95,608 גרנד קניון חיפה גרנד קניון  

₪  121,633 גרנד קניון חיפה הרחבה  -מכבי גרנד קניון  

₪  11,244 דוד המלך נתניה מרפאת נתניה  

 מכבי דרום נתניה
מרכז מסחרי  18פנחס לבון 

₪  40,510 לב יסמין נתניה  

 אורנית
 -מרכז מסחרי  1הערבה 
₪  65,691 אורנית  

₪  22,995 עקיבאאור  קניון אורות  

₪  41,946 תל אביב 6רח' שיטרית  הדר יוסף אולימפית  

₪  58,482 מרכז אל ערב נצרת מרכז העיר נצרת  

₪  80,870 עומר בית בלב עומר  

₪  398,890 בני ברק 86רבי עקביא  בני ברק  

₪  72,330 כפר סבא  56רוטשילד  מכבי כפר סבא   

₪  15,609 , קרית טבעון 1מרווה  טבעון -מכבי פיזותרפיה   

₪  239,810 תל אביב 96יגאל אלון  מכבי יגאל אלון  

 בני ברק 86רבי עקביא  מכבי דנט בני ברק
 

43,900   ₪ 

 ₪  47,400 ליד קניון חורב/כרמל מכבי דנט חורב

₪  16,900 נצרת מכבי פארם נצרת  

₪  13,025 קניון לב כרמיאל לב כרמיאל  

₪  29,800 בני ברק 86רבי עקביא  בני ברקמכבי פארם   

₪  9,360 הרצוג בני ברק מכבי פארם בני ברק  

₪  92,000  3גושן  קריית מוצקין גושן  

   

 

 יש למלא את האחוז המוצע לתחזוקת המערכות : % ________

 

 

 



 
 
 

 

 טופס הצעה למחירון חלפים 

 יש למלא את המחיר בעמודה השמאלית ) לא כולל מע"מ ( 

 תיאור מס"ד
 כמות

 מחיר בש"ח 

 אזורים 2רכזת גילוי אש  1
1 

 

  1 אזורים 4רכזת גילוי אש  2

  1 אזורים 8רכזת גילוי אש  3

  1 אזורים 16רכזת גילוי אש  4

  1 אזורים לרכזת 8כרטיס הרחבה  5

  1 לרכזת 4כרטיס ממסרים  6

  1 גלאים כותבת עברית 159רכזת גילוי אש ממעונת לעד  7

  1 גלאים כותבת עברית 318רכזת גילוי אש ממעונת לעד  8

  1 גלאים כותבת עברית 477רכזת גילוי אש ממעונת לעד  9

  1 גלאים כותבת עברית 1590רכזת גילוי אש ממעונת לעד  10

  1 גלאים 150כרטיס הרחבה לרכזת ל 11

  1 אזורים 4כרטיס כיבוי לרכזת  12

  1 אזורים 16ו 8כרטיס כיבוי לרכזת   13

  1 אזורים 16ו 8פנל משנה לרכזת  14

  4AH / 4.5AH- 12V 1מצבר       15

  7AH - 12V 1מצבר  16

  15AH /14AH- 12V 1מצבר     17

  1 אזורית כתובת עברית 1590פנל משנה לרכזת עד   18

  1 גלאי עשן יוניזציה )קונבנציונלי( 19

  1 עשן יוניזציה )ממוען(גלאי  20

  1 גלאי עשן אופטי שטוח )קונבנציונלי( 21

  1 גלאי עשן אופטי שטוח )ממוען( 22

  1 גלאי חום )קונבנציונלי( 23

  1 גלאי חום )ממוען( 24

  1 לחיץ אש אדום/ צהוב/ ירוק )קונבנציונלי( 25

  1 לחיץ אש אדום/ צהוב/ ירוק )ממוען( 26

  1 פנימי אדוםצופר אש  27

  1 צופר אש פנימי אדום משולב נצנץ 28

  1 נורית סימון לגלאי 29

  1 חייגן דיבור דיגטלי 30

  1 אלקטרומגנט כולל ספק 31

  m-lock 1מחזיק דלת מגנטי  32

  1 יחידת כתובת להפעלת כיבוי/ מפוחים וכו' 33



 
 
 

  1 יחידת כתובת לקבלת חיווי ממתזים וכו' 34

 מחיר בש"ח  1 תיאור מס"ד

  1 עבור לוחות חשמל בלבד ulתקן  fm-200גז  4kgמיכל כיבוי  35

  1 עבור לוחות חשמל בלבד ulתקן  fm-200גז  7kgמיכל כיבוי  36

  ul 1תקן  fm-200ק"ג  12מיכל כיבוי  37

  ul 1תקן  fm-200ק"ג  15מיכל כיבוי  38

  ul 1תקן  fm-200ק"ג  20מיכל כיבוי  39

  ul 1תקן  fm-200תוספת ק"ג גז  40

  1 נחיר פיזור 41

  1 צנרת סקדיול תקנית לרצפת חדרים )מ"א( 42

  1 שלט אזהרה "כיבוי הופעל" 43

  1 שעה( 1שעת טכנאי ) 44

  1 שעה( 1שעת נסיעה ) 45

  1 פירוק אביזר 46

  1 התקנת אביזר 47

  2X0.8 1נק' חיווט בכבל גילוי אש  48

  1 נק' תשתית בצינור מריכף או מרירון 49

  1 נק' תשתית בתעלה 50

  1 סט אטמים למיכל כיבוי 51

  1 טיפול במיכל כיבוי 52

  1 אביזר סיר פלסטי אדום לגלאי בלוח חשמל 53

  1 3* 2.5כבל חסין אש  54

  1 לאחר ניקוי 320-גלאי עשן אנלוגי קופר 55

  1 לאחר ניקוי 650-גלאי עשן אנלוגי  אפלו 56

  1 הזזת אביזר ממיזוג אויר 57

  1 נקודת תשתית כולל חיווט 58

  SG-FS-R 1כיסוי הגנה ללחצן אנטי ונלדי כולל צופר -סי 59

  1 מ"מ 32סי מתקן אחורי לכיסוי לחצן עומק  60

  1 העתקת מיקום אביזר 61

  1 אזורים  16 -ו 8פאנל משנה לרכזת  62

  1 כיבויטיפול למיכל  63

  1 אביזר)סט פלסטי אדום( לגלאי בלוח חשמל  64

 

   .מכבי שומרת לעצמה הזכות לבחור את אופן ההתקשרות לנושא האחזקה 
  / מחיר חלפים שאינם מופיעים במחירון זה יהיו בהתאם למחירון חשכ"ל /משכ"ל

 .  20%דקל/מחירון החברה בתוספת הנחה של 
 מסמכים שיש לצרף להצעה:  .3.7

  11חלק  1220אישור מת"י לתחזוקת מערכות גילוי אש ועשן לפי ת"י  



 
 
 

  'אישור ייצרן / יבואן לתחזוקת דגמי רכזות גילוי האש המפורטות בנספח ג 

 

 נספח א-1 
 
 
 
 

 ציון איכות 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 תאריך : ________

 )לספק הזוכה( הסכם

 

 ("מכבי" -בין מכבי שרותי בריאות )להלן 

 (."הספק" -לבין ____________ח.פ. __________ )להלן 

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

 

 תקופת ההסכם .1

"תקופת  -)להלן  28.2.23ועד יום   1.3.20החל מיום  )שלוש( שנים  3הסכם זה יעמוד בתוקף למשך  .1.1

 (.ההסכם"

למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם  בתקופה נוספת בת שנה בתנאים זהים או  .1.2

 מיטיבים עם מכבי. תנאים מיטיבים כפופים להסכמת הספק. 

כולם או חלקם, והכל בהתאם להצעתם  -מכבי שומרת לעצמה הזכות להאריך את ההסכם עם הזוכים

 ותים אשר סיפקו עד כה.לתקופת האופציה ולשביעות הרצון מהמוצרים והשיר

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

 תקופת ההתקשרות כמוגדר בהסכם.

, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכל שלב 1.2 –ו  1.1על אף האמור לעיל בסעיפים  .1.4

יום מראש. במקרה זה תשלם מכבי לספק  60ה בכתב ידי משלוח הודע-ומכל סיבה שהיא, וזאת על

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

 הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות.

 

 תמורה .2

נספח כהמצ"ב  רשימת המוצרים המסופקים על ידי החברה למכבי  ומחיריהם יהיו כמפורט במחירונים .2.1

 להסכם זה. 'א

 בתמורה למתן השירותים למכבי למילוי התחייבויותיו של נותן השירותים במלואן ובמועדן , יהא זכאי .2.2

למערכות  בנספח אנותן השירותים לתמורה המהווה %______ מערך מערכות גילוי אש  כמפורט 

בודה קיימות, כאשר ערך המערכת לצורך חישוב יכלול את ערך הציוד בלבד לא כולל התקנה, שעות ע

בהתאם לעלות ההתקנה המקורית ו/או בהתאם לחישוב עלות  וחיווט ) להלן " התמורה" ( וכל זאת  

דכנית ו/או בהתאם לעלות ההתקנה הע בנספח א' מותקן בהתאם למחירון חלפים כמפורטהציוד ה

  המפורטת בנספח א.

במידה ויתבצע שדרוג מערכת קיימת / הוספת ציוד / רכיבים /התקנת מערכת חדשה  , עלות המערכת  .2.3

תתעדכן בהתאם לעלות השדרוג /עלות ההתקנה הכוללת את הוספת הרכיבים חדשים למערכת 

קיימת בהתאם למחירון החלפים המפורט בנספח א בהתאם לכך תתעדכן רשימת המערכות ועלותן 

 כפי שמפורט במספח א' . לצורכי תחזוקה 



 
 
 

 

נותן השירותים מתחייב לספק שירות למערכות חדשות גם כאשר לא הותקנו על ידו וזאת לאחר  .2.4

היקף המערכת ממנה תיגזר עלות  שיבצע בדיקה של מצב המערכת ויוסכם בין הצדדים עלות שווי

   2.2התחזוקה בהתאם למחיר המצוין בסעיף 

ראשונה לאותה שנה  לכל מערכת גילוי  בתום ביצוע ביקורת לם עם קבלת החשבוניותוהתמורה תש .2.5

 בנפרד ,בצירוף דוח הביקורת , כנגד חשבונית שתומצא למכבי .

ו/או הצעת מחיר מיטבית   בנספח א'בעת התקנת ציוד חדש תשלם מכבי עפ"י מחירון חלפים כמפורט  .2.6

 שתינתן ע"י נותן השירותים .

ירון , מכבי תשלם לפי מחירון חשכ"ל /דקל /משכ"ל / מחירון באשר למחירי ציוד שאינם מופיעים במח .2.7

 לפי הנמוך מבניהם .  20%החברה בהנחה של 

למען הסר ספק בתקופת האחריות של מערכות חדשות שהותקנו ע"י נותן השירותים , לא תשלם  .2.8

רשמי  מכבי עבור שירותי אחזקה ותיקונים , תקופת האחריות  תהייה מיום קבלת המערכות ע"י נציג 

של מכבי ולמשך שנה אחת . במקרה של מחלוקת לעניין שווי המערכות  , תכריע עמדתה של מכבי 

 לאחר שמיעת כל נימוקיו של נותן השירותים .

החשבונית כאמור לעיל תוגש לממונה הבטיחות במחוז /יח' הסמך של מכבי או מי שימונה מטעמו   .2.9

עבירה  לתשלום אשר תכלול את החיוב היחסי או כל גורם אחר שתקבע מכבי , שיבדוק אותה וי

 למערכות גילוי אש ועשן השייכות לאותו מחוז/יח' סמך .

היה ויתגלו בחשבוניות , בין אם לפני תשלומה ובין אם לאחריה  טעיות  , אי דיוקים ו/או ליקויים כל  .2.10

האמור לעיל שהם , לרבות חריגה מן המוסכם תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות 

 מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לנותן השירותים בכל עת ממכבי .

כל תשלום לנותן השירותים יבוצע בתוספת מס ערך מוסף כחוק בשיעור כפי שיהי קבוע במועד  .2.11

התשלום ובכפוף לכך שנותן השירותים ימציא למכבי אישור על פי  חוק עסקאות גופים ציבוריים , 

   .  1976התשל"ו 

הספק יזכה בבקשה של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת    ההתקשרות היה ו .2.12

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

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

 החשב הכללי.

 

 תנאי תשלום .3

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

 –הספק יציג בפני מכבי אישור עפ"י חוק עסקאות גופים צבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו  .3.2

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

 ד השומה על הכנסותיו וכן נוהג לדווח על עסקאותיו למע"מ בהתאם לחוק.כי הוא נוהג לדווח לפקי

 השירות  אספקת  .4

 ביצוע בקרות ובדיקות למערכות גילוי אש ועשן המותקנות באתרי מכבי שירותי בריאות  מהדגמים     4.1

   בקרות בשנה קלנדרית 2)   11חלק    1220המצוינים בנספח ג' הפרוסים ברחבי הארץ בהתאם לת"י   



 
 
 

 חציון ב' של אותה שנה  קלנדרית ובכפוף לכל דין (  -לכל מערכת  חציון א' ו  

שירותי תיקונים ואחזקת המערכות הנ"ל לתקלות שיתרחשו יעמיד לרשות מכבי מוקד  נותן השירותים 4.2

ניתן יהיה ליצור קשר באמצעות קו טלפון ייעודי ו כתובת דואר  אשר עימו מעת לעת  במהלך יום  עבודה

  08:00-14:00ובימי ו' בין השעות  08:00-17:00ה בין השעות -בימים אאלקטרוני מוקד זה יפעל 

   מיד נותן השירותים כונן / טכנאי תורן עימו ניתן יהיה ליצור קשר עמעבר לשעות הפעילות שצוינו י  4.3

 רותים לידי מכבי    ישיעמיד נותן ה בטלפון   חירום אשר 

 בתקלות קריטיות  של השבתת מערכת  ו/או בעת פריקת מיכל כיבוי אוט' , תטופל   4.4

 שעות מקבלת ההודעה ע"י נציג מכבי .  6התקלה בהתאם למצוין ובתוך                   

חלפים , אך אינן כל פעולות התחזוקה , הבדיקות ומתן השירותים במערכת שבנכס כוללות אספקת  4.5

לפי  כוללות  אספקת מצברים , גז כיבוי ונפצים אשר תמורתם יבוצע במידת הצורך תשלום בנפרד

להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מימנו . לצורך כך ,  כנספח אמחירון נותן השירותים המצ"ב 

ידי הייצרן  מתחייב נותן השירותים להחזיק במלאי , באופן קבוע  , חלקי חילוף המומלצים על

 והדרושים למתן השירותים באופן סביר . 

כל ציוד חדש , מכל סוג שהוא שיידרש על ידי מכבי בכל עת , יסופק ויתוקן על ידי נותן השירותים לפי  4.6

הצעת מחיר שיגיש נותן השירותים למכבי ושתאושר על ידי מכבי , ויישא אחריות למוצר ולהתקנתו 

ומתן אישור מנהל מחלקת הביטחון והבטיחות הארצי / ממונה  ( מיום התקנתו1למשך שנה אחת )

 בטיחות מחוזי / יח' סמך או מי מטעמם כי הותקן כראוי וכנדרש . 

נותן השירותים מתחייב לאספקת ציוד תקני הנושא תו תקן ישראלי /בינלאומי והעונה במקביל לכל  4.7

 דרישות רשות הכבאות והוראות היצרן .

להעביר למכבי , בכל עת בהתאם לדרישה מפורשת של נציג מכבי , דו"ח  נותן השירותים  מתחייב 4.8

השירותים , לרבות היקף שעות ופירוט נושא השירות  ם שהעניק נותןפרטני בקשר עם השירותי

 ומהותו . 

נותן השירותים מתחייב להשתתף בכל ישיבות העבודה ו/או כל פגישה רלוונטית אחרת אליהן הוא  4.9

בקשר עם השירותים , בכפוף לכך שמכבי תתאם עם נותן השירותים את הגעתו  יוזמן  על ידי מכבי

 לפגישות אלו באמצעות יידועו עליהן תוך פרק זמן סביר מראש . 

כחלק ממתן השירותים , יעביר נותן השירותים לידי מכבי כל חוות דעת , נייר עבודה או כל תוצר אחר  4.10

  .  , בהתאם לדרישת מכבישל השירותים , בכל עת 

נתן ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל, לרבות  שטחי יו"ש יהשרות י 4.11

 ורמת הגולן.ם -מזרח י

 הספק מתחייב להמשיך לספק שרות גם בשעת חרום. 4.12

 הצהרות והתחייבויות נותן השירותים :  5

 נותן השירותים מצהיר, מאשר ומתחייב :  

 כי הוא בעל כל ההיתרים ו/או האישורים, אם וככל שנדרשים על כל דין , לשם מתן השירותים,       5.1

 יהיה המצב  במשך כל תקופת ההתקשרות .  ךכהגדרתם בהסכם זה ,וכי הוא מתחייב שכ         

  כי הוא בעל הידע , הכישורים ,כוח האדם המתאים , היכולות , הניסיון והמיומנות במתן השירותים     5.2

 האמור  בהסכם להלן . באופן         



 
 
 

 יעסיק אצלו ועל חשבונו עובדים מיומנים במספר הדרוש לביצוע הבדיקות שהתחייב לבצע כאמור      5.3

 בהסכם זה .         

 בי את השירותים לפי מיטב ידיעתו המקצועית ומומחיותו בשקידה ראויה, במיומנות,  כי יעניק למכ    5.4

 מומחיות וברמה מקצועית גבוהה ביותר , תוך ניצול  והשקעת מירב הידע ,מאמציו וכישוריו המקצועיים.        

 כל גורם במכבי   כי ישתף פעולה בצורה טובה ויעילה עם כל יועץ /נותן שירותים אחר של מכבי ו/או    5.5

  בעניינים או משיקים וישתתף בדיונים למיניהם הקשורים לעניינים בהם הוא מספק את השירותים ,          

 לפי הצורך ולבקשת ודרישת מכבי .         

 כי השירותים נשוא הסכם זה יינתנו על ידי בעל המניות בנותן השירותים ומנהלו , מר ________     5.6

 באופן אישי ולא על ידי מי מטעמו .          

 וכי הוא כי אין כל מניעה חוקית או חוזית להתקשרות בהסכם זה ו/או לביצוע התחייבויותיו לפיו  ,    5.7

 מתחייב שכך יהיה המצב במשך כל תקופת ההתקשרות .         

 

  

 קנסות 6

לפיצוי מוסכם  לדרישות, זכאית מכבי, לא מילא הספק הזוכה את התחייבויותיו הבאות בהתאם  6.1

 כלהלן:

 מכבי תשקול הפעלת הסעיף בהתאם לסוג החריגה ותדירות החריגות. 6.2

פי סעיף זה הינם פיצויים מוסכמים וגביית הסכומים תעשה בלא צורך בהוכחת נזק. -הפיצויים על 6.3

 מהחשבונות השוטפים.  הקנסות יקוזזו על ידי מכבי 

 

 זכויות קנין רוחני 7

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת  הספק 7.1

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

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

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

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

 

 מועסקי הספק 8

הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת המוצרים למכבי ייחשבו לכל צורך  8.1

ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו  כעובדיו או שלוחיו

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

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

בעת אספקת המוצרים  שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם שייגרם

 ו/או מתן שרות למכבי.

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי  הספק 8.3

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



 
 
 

 אנשי קשר 9

 מכבי ממנה בזאת את  ________________ להיות איש הקשר הישיר עם  הספק. 9.1

 הספק ממנה בזאת את  ____________ להיות איש הקשר הישיר עם  מכבי. 9.2

 שם: ___________________  טלפון:_________________________

 :_______________________    EMAILסלולרי:_________________  

 הסבת הסכם 10

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

 בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 אחריות וביטוח  11

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

ו/או לרכושו ו/או לעסקו של כל אדם ו/או גוף, לרבות, למכבי ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי 

 כלשהו, שנגרם תוך כדי ו/או בקשר עם מתן השירותים ו/או הסכם זה. 

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

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

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

פה או סעד על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ובלבד שנמסרה הודעה לספק מזכויות מכבי לכל תרו

 וניתנה לספק 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  11.3

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

בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים הבאים וזאת למשך כל 

פי ההסכם ולעניין ביטוח חבות המוצר, להחזיק בביטוח לעוד שלוש שנים -תקופת ההתקשרות על

 מתום ההתקשרות: 

המבטח את חבות הספק כלפי המועסקים על ידו ו/או מטעמו, על  - ביטוח חבות מעבידים .א

, 1980 -פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה ו/או מחלה תוך כדי ו/או 

ש"ח )שישה  מיליון שקלים חדשים(  6,000,000עקב מתן השירותים, בגבול אחריות של 

לנפגע, למקרה ובסה"כ לכל תקופת הביטוח. הביטוח כאמור הורחב לשפות את מכבי ו/או 

 הבאים מטעמה במידה ותחשב למעבידה של מי מעובדי הספק.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הספק,  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב

גין כל פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף על פי דין, ב

כלשהו, לרבות למכבי ו/או מי מטעמה בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות 

ש"ח )מיליון שקלים חדשים( לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח  1,000,000של 

בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו, וכל  כאמור הורחב לשפות את מכבי



 
 
 

זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 

 מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ייחשב כרכוש צד ג'.

 לכיסוי אחריותו של הספק עפ"י דין בגין נזק גוף ו/או רכוש, לרבות -" ביטוח "חבות מוצר .ג

נזק גרר, בקשר עם ו/או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י הספק ו/או הבאים 

)מיליון שקלים חדשים( ₪  1,000,000"( בגבול אחריות של המוצריםמטעמו )להלן: "

לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הפוליסה מורחבת לכסות גם נזק הנובע ישירות מעבודה 

.  הביטוח כאמור מורחב לשפות את (צר" כהגדרתו בפוליסהשביצע המבוטח ואשר אינה "מו

מכבי בשל אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר 

לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב 

. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק בקשר עם השירותים שבנדון, 

גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני ___________. במקרה 

שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסה תחול תקופת 

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח  6קים ותביעות מוארכת, למשך גילוי נז

בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי 

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

ול גם: הדרכה, תמיכה מקצועית, שירותי הגדרת המוצרים על פי הפוליסה מורחבת לכל

 תחזוקה.

בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים על ידי הספק כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כל שהיא  11.4

מהתחייבויותיו ו/או אחריותו בהתאם להסכם זה, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו על פי הספק מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי 

 הסכם זה. 

הספק מתחייב לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי הספק  11.5

תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות ולא לעשות כל מעשה 

 .וחיםשיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביט

הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי מטעמה, בגין  11.6

כל נזק שייגרם לרכוש בבעלות הספק ו/או באחריותו ו/או רכוש שיובא על ידי הספק ו/או מי מטעמו 

שירותים למכבי ו/או נזק אובדן תוצאתי שייגרם לספק ו/או למי מטעמו בקשר ו/או במסגרת מתן ה

וזאת בין אם ערך הספק ביטוח רכוש ו/או אובדן תוצאתי ובין אם לאו, וכי הוא פוטר את מכבי ו/או 

מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור למעט לגבי אדם שגרם לנזק בזדון. במקרה בו יערוך הספק 

מוותר ביטוחים כאמור בסעיף זה הספק מתחייב כי הביטוחים יכללו סעיף מפורש על פיו המבטח 

על זכות התחלוף כלפי מכבי ו/או מי מטעמה ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק 

   בזדון. 

במקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הזוכה, על  11.7

 ת.הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרו



 
 
 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט או כל נוסח  11.8

 מקביל לו.

 הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 11.9

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  12

אדם, כל ידיעה בקשר  הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל 12.1

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

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

לחוק  118הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  12.2

 .1977-התשל"זהעונשין, 

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים  12.3

 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות 12.4

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל  12.4.1

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

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

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

 (."המידע"

רך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל ד 12.4.2

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

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך  12.4.3

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

פי ההסכם יחתמו על כתב -ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו עלוהמועסקים על ידו 

התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי הספק )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד 

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

ען הסר ספק, כי ידי מכבי(. מובהר בזאת, למ-לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

ידי עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או -הספק יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על

 עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 12.4.4

מידע שהיה בידי הספק ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם  12.4.4.1

 סודיות;ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת 

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות  12.4.4.2

 לשמירת סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של  12.4.4.3

 הספק.



 
 
 

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על 12.4.4.4

אפשר לה ובלבד שהספק הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ו

 להתגונן מפניו.

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הספק לא  12.4.5

 יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו  12.4.6

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

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

והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי הספק מודע לכך שהמידע 

 הינו חלק מנכסיה של מכבי.

מירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת ש 12.4.7

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

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

, וכל דין 1996-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1981-הפרטיות, התשמ"א

 .רלבנטי נוסף

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

 של ההסכם. 

 

 

 שונות 13

הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק  13.1

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

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

 לפני תחילת מתן השרות על ידם ומעת לעת במהלך עבודתם.

הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את השרות  13.3

 אינה בלעדית.

, כי במידה  לא יהיה בידי נותן השירותים אישור בר תוקף מייצרן המערכות / מכון  הספק מתחייב 13.4

התקנים ו/או כל גוף מוסמך אחר ו/או שהייצוג ישלל ממנו מכל סיבה שהיא המתיר לנותן השירותים 

להסכם ,יודיע  נותן   בנספח ג'לבצע תחזוקה/התקנה של מערכות גילוי האש המפורטים 

במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את ההתקשרות עם וודע לו על כך  . השירותים מיד  כשי

הספק, והספק מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל 

 המידע הטכני הדרוש.

לכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי, לרבות, אך לא רק: אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, בית  13.5

קאר בע"מ,  מכבי אחזקות -בע"מ, עמותת קרן מכבי ומכבי טבעי, מכבי בלב בע"מ, מכבידנט

בע"מ, אגודת מכבי מגן, מכבי יזמות וכד' תהא שמורה הזכות לרכוש את המוצרים מהספק על פי 

 המחירים, ושאר תנאי ההסכם הקבועים בהסכם זה. 



 
 
 

רים שמכבי , תוך חודש מחתימת ההסכם, לכל המסB2B  לדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי 13.6

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

הספק ייערך מבחינת התאמת תהליכי עבודה ותהליכים מחשוביים לתמוך בתהליכים הרשומים  13.7

הבאים: הזמנה ועדכון הזמנה, אישור הזמנה, תעודת משלוח דגיטלית, קבלת טובין, סטטוס 

 ., דוחות בקרה ותחזוקה  אב ספק, כרטסת ספק, חשבונית דיגיטליתחשבונית, רשומת 

לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית מרכזת, בליווי  13.8

 קובץ ממוחשב, במבנה שתגדיר מכבי.

הספק מתחייב, כי השירותים ו/או המוצרים המוצעים על ידו לא נרכשו, במישרין או בעקיפין,  13.9

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

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

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים שהיו  13.10

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

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

 0עומדת על  31.12.2019שירותים וטובין שסופקו על ידה למכבי במישרין ובעקיפין עד תאריך 

.₪ 

ל החוקים, התקנות והנחיותיהן של הרשויות הרלוונטיות בתחומי הספק מצהיר כי הוא עומד בכ 13.11

איכות הסביבה החלים עליו. כמו כן, לא עומדים כנגד הספק תביעות או תלונות כלשהן בנושאי 

 איכות הסביבה.

כתובות הצדדים הן כמפורט להלן. כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על ידי צד  13.12

 3פורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו נשלחה תוך למשנהו על פי הכתובת כמ

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

 68125תל אביב,  27רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות  13.13

        רח'  -                              הספק 13.14

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 13.15

        מכבי: 13.15.1

        הספק: 13.15.2

                 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 

 

 

 

                                              _______________   _______________ 

 הספק     מכבי שרותי בריאות                                                        



 
 
 

       

    החותם:שם מלא של        

 

     חותמת: 

 

 

 אישור

 

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

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

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

מוסמכים לחתום על הסכם זה מטעמה של _______________________________________, 

ח.פ./שותפות/עמותה רשומה מס' _____________________________________________, וכי 

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

 _____________________ 

 

 _____________, עו"ד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   'נספח ב

 אישור עריכת ביטוחי הספק



 
 
 

 תאריך:_____________

 לכבוד

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

 ת"א 27רח' המרד 

 "(מכבי" )להלן ביחד ולחוד:

 

כיסוי אחריותו של הספק עפ"י דין בגין נזק גוף ו/או רכוש, לרבות נזק גרר,  בקשר עם ו/או   -ביטוח חבות מוצר .1

"( בגבול אחריות של המוצריםעקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י הספק ו/או הבאים מטעמו )להלן:"

חבת לכסות גם נזק הנובע ישירות לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הפוליסה מור_____________  ₪  

למקרים בהם  מתבצעת –)ככל שרלוונטי מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה 

.  הביטוח כאמור מורחב לשפות את מכבי בשל בעיקר עבודה כגון הרכבה, התקנה ולא רק אספקת מוצרים(

תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או  אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או בשל אחריות אשר

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

המבוטח. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק בקשר 

פעילות זאת החלה בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני ___________. במקרה  עם השירותים שבנדון, גם אם

שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות 

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח  6מוארכת, למשך 

ו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה ושעלי

במהלך תקופת הביטוח. הגדרת המוצרים על פי הפוליסה מורחבת לכלול גם: הדרכה, תמיכה מקצועית, שירותי 

 תחזוקה, ועדכוני תוכנה )לפי העניין .

למקרה ₪  ( בגבול אחריות של    ___________    recall) הביטוח מורחב לכלול כיסוי להשבת מוצרים

 ולתקופת הבטוח. 

 __________________פוליסה מספר      

 

המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית  -ביטוח אחריות מקצועית .2

פק ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל הפועלים מטעמו, אשר ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הס

₪  ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות של____________ 

לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק 

לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף 

 מיחידי המבוטח אך למעט חבות מכבי כלפי הספק. 

הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים, אבדן שימוש, איחור או עיכוב  

ין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו בתום בביצוע השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניט

 לב.  כן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של הספק בגין אי יושר עובדים.

הננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הספק למכבי לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח לפי 

ר, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת הפוליסה, הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמו

אך לא לפני ____________ . במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי 



 
 
 

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח  6בפוליסות תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

ת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופ

 לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.

 __________________פוליסה מספר 

 

ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" לביטוח מבנים, מתקנים ציוד ומלאי  בבעלותו ו/או באחריותו   -ביטוח רכוש  .3

של הספק ו/או שהובאו על ידו ו/או עבורו ו/או לשימושו בחצרי מכבי בערך כינון מלא כנגד הסיכונים המקובלים 

ן תוצאתי. הביטוח כולל בביטוח "אש מורחב" לרבות במפורש פריצה, שוד ונזקי רעידת אדמה וכן בטוח אבד

תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי מכבי ו/או מי מטעמה ובלבד שהויתור לא יחול לטובת 

 אדם שגרם לנזק בזדון.

 __________________פוליסה מספר  .4

 

 כללי 

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

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו/או מי מטעמה  .6

 וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי מטעמה.

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

 יום מראש. 30שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, )למעט בטוח אחריות מקצועית( לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע  .8

 יחליף אותם.כ"ביט" במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר ש

 

 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(       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 נספח ג'

 

 

  ובקרות שוטפות שירותי תחזוקה  ועשן לאספקתרשימת דגמי רכזות גילוי אש 

 

1. APOLLO FDX-5000  

2. APOLLO FS – 2000  

3. MTECH – MA – 1000 

4. MTECH – MB – 202/204/208 

 


