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 מנהלה

 כללי .1

 

 , לספק למכבייםהמסוגל יםספקשני עד עם  להתקשר"מכבי"( מעונינת  - כבי שירותי בריאות )להלןמ .1.1

 את השירות הנדרש בעצמם, ו/או באמצעות קבלן /ני משנה/אחר/ים. 

שירותי הסעת צוות העובדים מחולקים לשני אשכולות. ניתן להגיש הצעה לכל אשכול בנפרד או לשני  .1.2

 האשכולות.

מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות הכוללות שרותי הסעה כולל המתנה, בהתאם ליעדים והכמויות  .1.1

 . נספח א' המוערכות וכמפורט במפרט,

למען הסר ספק, יובהר כי היעדים והכמויות המצויינים הינם הערכה בלבד. למכבי נתונה הזכות, בכל 

 ים. עת, לשנות, להוסיף או לגרוע מכמויות והיעד

 רז.המכשל מסמכי  ג'נספח  –יש להגיש על גבי טופס ההצעה  את הצעות המחיר .1.1

תקופות  1-ההתקשרות היא לתקופה של שנה. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב  .1.1

 נוספות בנות שנה בכל פעם, בתנאים זהים .

פי שיקול דעתה -הכל על, מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא .1.1

 הבלעדי.

 

   הגדרות .2

בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, תגבר 

 ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

  .במחוז דרום עובדיםשרותי הסעת  אספקת, ל111/2112מספר רגיל פומבי  מכרז – "המכרז"

 מסמך זה על נספחיו. - ""מסמכי המכרז

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

 .מסלולי הסעה הנדרשים להסעה צוות עובדים במחוז הדרום – "אשכול"

 למסמכי המכרז. נספח ב' -הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם  

 

 

 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.3

 בתמורה לתשלום 33.5.32 עד ליום, 23.5.32החל מיום , המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש

שלא יוחזר(, את מסמכי המכרז ש"ח ) 252 שלבאמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, 

חט, או כל מי מ, אצל הגב' שרה 11אביב, קומה -, תל22במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 

הגב' טלי  אצלאו  ,11:11-11:11ה' בין השעות -בימים א' די מכבי, ישימונה במקומה לצורך זה על 

, באר 1מחלקת לוגיסטיקה בינוי ונכסים, ברחוב התקוה משרדי מכבי שירותי בריאות, ב מרציאנו,

 .0:11-11:11 ה', בין השעות-בימים א', 10-1212111טל':  , 2קומה  –שבע, קריית הממשלה 
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 בירורים ופניות  .3.2

מכבי אליה  נציגת מכי  המכרז.ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למס .1.2.1

 ועדת המכרזים. רכזתיש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, 

    דואר אלקטרוני  באמצעות , בכתב בלבדוזאת  ,32.... הפניות תעשנה עד ליום .1.2.2

mahat_s@mac.org.il  .וודא את דבר הגעת הפניה בטלפוןעל המציע מוטלת האחריות ל      

1111111- 11. 

 תענינה. לא  1.2.2פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .1.2.1

תשלחנה התשובות כתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .1.2.1

 ,  וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון.ממכבי

  דואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -ם עלתשובות לפניות האמורות תינתנה לפוני .1.2.1

 .32...33 עד ליום

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .1.1

במעטפה  באמצעות הדואר!(  יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד )ולא ההצעה את .1.1.1

אספקת שרותי הסעת ל ,111/2112 מספרפומבי רגיל "מכרז   סגורה, עליה ירשם אך ורק

ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה  רכזת-גב' שרה מחט   לידי, במחוז דרום" עובדים

 . 11, תל אביב, קומה 22במכבי, ברח' המרד 

הוא  ההצעותלהגשת המועד האחרון . 11:11-11:11ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א'

 !לא תתקבלנההצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור,  .32:22בשעה  32...32, ג' יום

חתימתה, והיא תוגש ביחד  לאחר ,"גכנספח "ה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב ההצע .1.1.2

המסמכים שיש לצרף  כלהוא חלק מהם, וביחד עם  מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה כלעם 

 להלן, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד. 1, כמפורט בפרק להצעה

 תמקוריהבכריכתם ורק על גבי מסמכי המכרז  מען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אךל .1.1.1

מסמכי המכרז  נרכשו ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול את כלש

 ואת החתימות כנדרש.ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים 

כרזים, תוחתם המעטפה ע"י המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המ .1.1.1

 ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.רכזת 

נוספת,   הצעות לתקופה השל  ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה .1.1.1

 ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .1.1.1

שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי 

האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע  בהסכם במידה שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל

 מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.
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  מוקדמים להשתתפות במכרזתנאים  .4

 :יענה על כל הדרישות שלהלן רשאי להגיש הצעות ספק אשר 4.3

 בישראל.תאגיד רשום כחוק יחיד או  .1.1.1

  /ים.משנה/אחר/ני קבלן  /או באמצעותו ,בעצמואת השירות הנדרש מסוגל לספק למכבי  .1.1.2

 מנהל ספרים כדין. .1.1.1

מוניות  1 -ועובדים  11 לפחות להסיעכל אחד רכב המסוגלים כלי  11 צי של לפחות לרשותו עומד .1.1.1

 .עובדים 1כל אחת לפחות המסוגלות להסיע 

 לפחות.  2112משנת ייצור ממוזגים והמציע יהיו  רשותרכב שבכלי ה .1.1.1

 בהסעות.  2111-2111בעל נסיון של שנתיים לפחות בשנים  .1.1.1

 1 בהתאם לאמור בסעיף ₪, 1,111  על סךימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה  .1.1.2

 להלן.

 עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש. .1.1.0

 רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך. .1.1.4

 

באחד יעמוד  שלא עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  .1.2

 . הצעתו תפסל –התנאיםמ

 

חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא  .1.1

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

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

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

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .1

 

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  41המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  .1.1

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

ובמקרה זה יהיה כל    כל אחת, )ששים( יום 11של עד  תונוספ  ותאת תוקף הצעותיהם לתקופ

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

 בקשה כאמור תשלח על ידי מכבי בכתב .

הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תשלח למכבי על ידי המציע  .1.2

ימי  2זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכזדי הגב' שרה מחט, בכתב, לי

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

 על ידי המציע. כהצעה שבוטלההעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו ב .1.1

לעיל,  1.1על פי הדרך הקבועה בסעיף  לעיל או 1.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .1.1

 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.
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 הגשה ערבות ..

 

)חמשת אלפים  ש"ח, 50222  הצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל שלל .1.1

למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו  ה' כנספחפי הנוסח המצורף -(, עלשקלים חדשים

. הערבות תציין ימים ממועד הדרישה 11, אשר תשולם בתוך ("הערבות"תי )להלן: באופן מהו

 . מכבי שירותי בריאותהוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם  במפורש כי

 11ות נוספות בנות צדדי את הערבות לתקופ-נוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חדב .1.2

 לעיל, ותהיה בתוקף 1רק פפי -ת המציע תוארך על, וזאת בכפוף לכך שהצעכל אחת )ששים( יום

 זו. נוספתלתקופה 

 הכול  ערבות חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת .1.1

כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי לסעדים  ,החלק או

הזדמנות  למציע  שנתנה בלת הצעה אחרת, כל זאת אחריאחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וק

 :מאלה אחד בו התקיים אם, טענותיו את להשמיע

 ;כפיים ניקיון או בחוסר בערמה, בתכסיסנות המכרז במהלך נהג הוא  (1)

 ;מדויק בלתי מידע מהותי או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר הוא (2) 

 ;במכרז ההצעות להגשת האחרון חלוף המועד חרלא למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא  (3)

  מוקדם תנאי שהן במכרז ההוראות הקבועות לפי פעל לא הוא במכרז כזוכה שנבחר לאחר  (4)

 הזוכה. עם המזמינות ההתקשרות של ליצירת       

 תיפסל על הסף. –הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור  .1.1

 

 

 אישור עריכת ביטוחים .7

 

מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו אישור עריכת ביטוחים  .2.1

 אישור עריכת ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח, בכפוף לזכייתו במכרז.

 לעיל. 1שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים, ניתן לבצע בהתאם להוראות פרק  .2.2

ביטוחים, ימה על ההסכם, אישור עריכת הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החת .2.1

 חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח, ללא כל הסתייגויות.

 

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .0

 

פי שיקול דעתה -כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא., הכל עלמ .0.1

 הבלעדי.

: מפורטים להלןה ה בדרך של שקלול הרכיביםאמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינ .0.2

והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתבחר  ,21%ואיכות  01%מחיר 
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 .ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות

  –פירוט המחיר 

 המחיר המצרפי של כל אשכול

 פרוט האיכות: 

 11% –כח אדם 

 11% –איכות השירות 

 11% –המלצת לקוחות 

המציע,  את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של ועדת המכרזים תבחן .0.1

מך הנתונים ס מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, על

וכן  , על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמות עם המציע שצרף להצעה

לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן עפ"י כל ממצא אחר  בדיקת המלצותעל סמך 

 0.0שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף  

 להלן.

 שעמדו בדרישות ההכרחיות.  הצעות יודגש כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי .0.1

ברכיבים  איכות מזעריחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון ועדת המכרזים תהא רשאית לד .0.1

לעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו דהכלולים בסעיפי האיכות 

במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שיקבע על ידה ולפי שיקול 

 דעתה הבלעדי. 

ינו ספק עימו יש למכבי "נסיון גרוע" כהגדרתו להלן, מכבי תהא באם המועמד לזכייה במכרז ה .0.1

רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד 

שלמכבי לא היה "נסיון גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד המקורי לזכייה 

 .11%-ביותר מ

נסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו/או מחדלים לצורכי סעיף זה המילים "

 אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.

רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול  ועדת המכרזים תהא .0.2

 צעתוהמציע וה דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על  מנת לבחון את 

 במסגרת שיקוליה.

שימונה יהא   הצוות ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. .0.0

רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לשירות 

לא  המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמגיש ההצעה

 שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

 מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  .0.4

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

 קרה ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למ .0.11

    הפועל,  שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל 

 חודשים מיום תחילתו. 1 שהיא, או יבוטל ע"י מכבי בתוך מכל סיבה 

 מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. .0.11
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 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .4

 

)שבעה( ימים מיום  2למסמכי המכרז, בתוך  כנספח "ב"במכרז יחתום על ההסכם המצורף  הזוכה .4.1

 קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

הזוכה מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת ביטוחים חתום ומאושר 

 ע"י חברת הביטוח, ללא כל הסתייגויות.

לא יתקבלו כל שינויים2הסתייגויות בנוסח ההסכם כמופיע  ידוע ומוסכם על הזוכה, כי

 בנספח ב' למכרז.

 המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות  שייחתם.  מסמכי .4.2

ביצוע לערבות בנקאית אוטונומית  מכביבמעמד החתימה על ההסכם, ימסור המציע הזוכה ל .4.1

 נוסח המצ"ב.התחייבויותיו עפ"י ה

 

 ביטול המכרז .11

 

מציע  לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי .11.1

ת שירותי הסע ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם לאספקת-כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

 (.נספח "ב"והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות ) ,במחוז דרוםעובדים 

סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל .11.2

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

 כל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.אלקטרוני ל הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר .11.1

שי מסמכי המכרז רוכמהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי  .11.1

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

  

 

 עיון במסמכי המכרז   .11

 

, לאחר פרסום תוצאות המכרז, עיון של  1441)ו( לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג 21בהתאם להוראות תקנה 

לשעה. יודגש  ש"ח 422 בסך שלייעשה תמורת תשלום  משתתף במכרז במסמכי המכרז כמפורט בתקנה האמורה, 

 כי סכום זה ייגבה החל מהשעה השנייה ואילך, לרבות צילומי מסמכים.

 עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל, נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מצוי זכויותיו במסגרת הליך 

 תב ממכבי.המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולו או מקצתו ללא קבלת אישור מראש ובכ
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 בעלות על מסמכי המכרז .12

 

. אין לעשות בלבדמסמכי המכרז הנם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות 

במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז להעביר 

 אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 

 מכות שיפוטס .11

 

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא אך ורק  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

 . יפו -בתל אביב לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 
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 נספח א'

 

 מפרט

 

 כל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות אלא אם צוין אחרת
 

 אשכולות כלהלן:  1-לולים מחלוקים להמס 

 

  – 1 אשכול מס' 

 

 באר שבע. -רהט -באר שבע  H1שם המסלול :  .א

 

 .עובדים: הסעת  הגדרת המסלול .1

 דרישות :  .1

 

 . 1רכב :כלי כמות   

 נוסעים. 11 לפחות  רכב סוג הרכב : 

 מבאר שבע לרהט 17:31' שעה ו –ימים א'   –זמנים  

 מבאר שבע לרהט 12:11' שעה ו –ימים א'                 

 מרהט לבאר שבע -12:31ה' שעה  –ימים א'                                  

 מבאר שבע לרהט 15:31ה' שעה  –ימים א'                                  

 מרהט לבאר שבע -16:11ה' שעה  –ימים א'                                  

 מרהט לבאר שבע -19:11ה' שעה  –ימים א'                                  

 : סוג השרות .3

 .מבאר שבע לרהט –הסעה לכוון אחד  

 מרהט  לבאר שבע . –הסעה לכוון אחד  

 :  הפעלת השרות  .4

איסוף  נוסעים הנה ישירות לנקודת הסיום ללא   . ההסעה לעיל 2 ב  בימים ובשעות שהוגדרו בסעיף על הנהג להתייצ
 וספים.נ

 שינויים :      

 את הספק הזוכה.מנהל/הסניף עדכן י –במידה ויהיו שינויים          

 בסוף כל חודש. למנהל/ת הסניףיועברו  ,: חשבונית וטופס אישור ביצוע נסיעות שיטת התשלום   .5
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 באר שבע -לקיה -באר שבע   H2שם המסלול :  .ב

 

 .עובדים: הסעת  הגדרת המסלול .1

 דרישות :  .1

 . 1רכב :כלי מות כ

 נוסעים. 4מונית לפחות סוג הרכב :    

 מבאר שבע ללקיה - 17:31שעה  'ה -'ימים א   

 מלקיה ל לבאר שבע -12:11שעה ה'  -'ימים א                                 

 מבאר שבע ללקיה - 15:31שעה  ,',ד',בימים א'                                 

 מלקיה לבאר שבע -19:11 שעה  ה' ,',ד',בימים א'                                 

 מבאר שבע ללקיה – 17:31יום ג', ה'                                   

 מלקיה לבאר שבע– 15:11יום ג' ה '                                  

 :סוג השרות  .3

 .מבאר שבע ללקיה –הסעה לכוון אחד  

 מלקיה  לבאר שבע . –אחד הסעה לכוון 

 :  הפעלת השרות .4

 . ההסעה הנה ישירות לנקודת הסיום ללא               לעיל 2 על הנהג להתייצב  בימים ובשעות שהוגדרו בסעיף        

 איסוף  נוסעים נוספים.        

 שינויים : .5

 את הספק הזוכה.  מנהל/הסניף עדכן י –במידה ויהיו שינויים          

 בסוף כל חודש.  למנהל/ת הסניףיועברו  ,: חשבונית וטופס אישור ביצוע נסיעות שיטת התשלום      .6

 

 

 באר שבע. -להבים -באר שבע  3Hשם המסלול :  .ג

 

 .עובדים: הסעת  הגדרת המסלול .1

 דרישות :  .1

 . 1רכב :כלי כמות 

 נוסעים. 4 לפחות  מוניתסוג הרכב 

 שבע  מלהבים לבאר  15:11' שעה ו וםי  –זמנים 

 מבאר שבע ללהבים.  23:11' שעה ו וםי                                 

 מלהבים לבאר שבע. 18:11יום שבת                                   

 מלהבים לבאר שבע. 15:11יום שבת                                   

 ים לבאר שבע.מלהב 15:11יום שבת                                   

 .מלהבים לבאר שבע –הסעה לכוון אחד  –סוג השרות    

 מבאר שבע ללהבים. –הסעה לכוון אחד                

 : הפעלת השרות .3

  בוע עבורש  לתוכנית זו  תימסר לספק הזוכה  בסוף כמטעמה. או מי  המוקדשבועית תופק ע"י מנהלת  תוכנית 
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 .השבוע הבא 

 .את הספק הזוכה  מנהל/הסניף עדכן י –יו שינויים במידה ויה  שינויים : .4

 

 עדכון שינויים בתוכנית השבועית ידווח טלפונית : 

 

 ע"י מנהל המחלקה . –עד סוף יום העבודה שלפני הנסיעה 

 

 הנוסע . ע"י  –בערב או בבוקר שלפני יום הנסיעה 

 בסוף כל חודש.  נהל/ת הסניףלמיועברו  ,: חשבונית וטופס אישור ביצוע נסיעות שיטת התשלום      .5

 

 

 באר שבע. -מושב גילת  -באר שבע  4H שם המסלול   ד.

 

 .עובדים: הסעת  הגדרת המסלול .1

 דרישות :  .1

 . 1כב :ר כלי כמות

 נוסעים. 4 מונית לפחותסוג הרכב : 

 ממושב גילת  לבאר שבע   15:11' שעה ו וםי  –זמנים 

 מבאר שבע למושב גילת.  23:11שעה  'ו וםי                                 

 ממושב גילת לבאר שבע. 18:11יום שבת                                   

 ממשוב גילת לבאר שבע. 15:11יום שבת                                   

 ממושב גילת לבאר שבע. 15:11יום שבת                                   

  :סוג השרות  .3

 .ממושב גילת לבאר שבע –סעה לכוון אחד ה  

 מבאר שבע למושב גילת. –הסעה לכוון אחד 

 :  הפעלת השרות .4

     עבור   בועש  לתוכנית זו  תימסר לספק הזוכה  בסוף כמטעמה. או מי  המוקדשבועית תופק ע"י מנהלת  תוכנית 

 השבוע הבא .

 .את הספק הזוכה  מנהל/הסניף עדכן י –במידה ויהיו שינויים   שינויים : .5

 

 עדכון שינויים בתוכנית השבועית ידווח טלפונית :

 

 ע"י מנהל המחלקה . –עד סוף יום העבודה שלפני הנסיעה 

 

 הנוסע . ע"י  –בערב או בבוקר שלפני יום הנסיעה  

 

 סוף כל חודשב לאישור מנהל/ת הסניףיועברו  ,: חשבונית וטופס אישור ביצוע נסיעות שיטת התשלום  .6
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 .פנימי -באר שבע  5Hהמסלול :  שם .ה

 

 .עובדים: הסעת  הגדרת המסלול .1

 דרישות :  .1

 . 1רכב :כלי כמות 

 נוסעים. 4 לפחות  מוניתסוג הרכב : 

 מבאר שבע לבאר שבע   15:11' שעה ו וםי  –זמנים 

 מבאר שבע לבאר שבע.  23:11' שעה ו וםי                                 

 מבאר שבע לבאר שבע. 18:11יום שבת                                   

 מבאר שבע לבאר שבע. 15:11יום שבת                                   

 מבאר שבע לבאר שבע. 15:11יום שבת                                   

 .מבאר שבע לבאר שבע –הסעה לכוון אחד  –סוג השרות  .3

 מבאר שבע לבאר שבע. –אחד הסעה לכוון                

 :  הפעלת השרות .4

     בוע עבור ש  לתוכנית זו  תימסר לספק הזוכה  בסוף כמטעמה. או מי  המוקדשבועית תופק ע"י מנהלת  תוכנית     

 השבוע הבא .

 .את הספק הזוכה  מנהל2הסניף עדכן י –במידה ויהיו שינויים   שינויים : .5

 דווח טלפונית :עדכון שינויים בתוכנית השבועית י

 

 ע"י מנהל המחלקה . –עד סוף יום העבודה שלפני הנסיעה 

 

 הנוסע . ע"י  –בערב או בבוקר שלפני יום הנסיעה 

 סוף כל חודשב לאישור מנהל2ת הסניףיועברו  ,שיטת התשלום : חשבונית וטופס אישור ביצוע נסיעות  .6

 

 

 .קרית גתאזור  H6  שם המסלול : .ו

 

 לטיפולי בית . רופאה: הסעת  הגדרת המסלול .1

 דרישות :  .1

 ליום . 1  - כבכלי רכמות 

 נוסעים. 4 לפחות מונית –סוג רכב 

 ה' כולל . –מיום  א'  –זמנים 

 . 15:31 – 18:31  –שעות פעילות 

 נהג צמוד לאחות עד לסיום העבודה. –סוג השרות 
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 הפעלת השרות: .3

 או מי מטעמה.  תוכנית שבועית תופק ע"י מנהלת היחידה לטיפולי בית

 תוכנית זו תימסר לספק הזוכה  בסוף כל שבוע עבור השבוע הבא .        

 עדכון שינויים בתוכנית השבועית ידווח טלפונית :

 ע"י מנהל המחלקה . –עד סוף יום העבודה שלפני הנסיעה 

 ע"י הנוסע . –בערב או בבוקר שלפני יום הנסיעה 

 ה והסיום לתמחור .נקודת ההתייצבות הנה נקודת ההתחל  

 יתכנו שינויים בנקודת ההתייצבות . שינויים אלו יחולו באזור זה בלבד .

 סוף כל חודש.ב היחידה לטיפולי בית למנהל2תיועברו , חשבונית וטופס אישור ביצוע נסיעות -שיטת התשלום  .4

 

 

 פנימי  – אשדוד  H7 שם המסלול : .ז

 . עובדים: הסעת  הגדרת המסלול .1

 דרישות :  .1

 ליום . 1  - רכבכלי ת כמו

 נוסעים. 4 לפחות  מונית –סוג רכב 

 ה' כולל . –מיום  א'  –זמנים     

 . 19:11 – 18:31  –שעות פעילות 

 .מנקודה לנקודה עפ"י קריאה עובדהסעה  –סוג השרות 

 הפעלת השרות: .3

 תוכנית שבועית תופק ע"י מנהלת היחידה לטיפולי בית או מי מטעמה . תוכנית זו  

 תימסר לספק הזוכה בסוף כל שבוע עבור השבוע הבא .                  

 עדכון שינויים בתוכנית השבועית ידווח טלפונית :  

 ע"י מנהל המחלקה . –עד סוף יום העבודה שלפני הנסיעה  

 ע"י הנוסע .. –בערב או בבוקר שלפני יום הנסיעה  

 ו יחולו באזור זה בלבד .יתכנו שינויים בנקודת ההתייצבות . שינויים אל   

 סוף כל חודש.חשבונית תועבר למנהלת היחידה ב – שיטת התשלום .4
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 1מס'  אשכול

 

 באר שבע. -כסייפה -באר שבע  H1 שם המסלול : .א

 

 .עובדים: הסעת  הגדרת המסלול .1

 דרישות :  .1

 . 1רכב :כלי כמות  

 נוסעים. 11 לפחות  רכבסוג הרכב : 

 נוסעים. 4מונית עד  19:11 -ובשעה  15:31בימים א,ב,ד,ה בשעה 

 

 מבאר שבע לכסייפה - 17:31שעה  ו'  -ימים א  –זמנים                   

 מכסייפה ל לבאר שבע -12:11שעה  ו'  -ימים א                                 

 מבאר שבע לכסייפה - 15:31שעה  ה' ,ב,ד,ימים א'                                 

 מכסייפה לבאר שבע -19:11 שעה  ה' ,ב,ד,ימים א'                                 

 מבאר שבע לכסייפה – 17:31יום ג'                                  

 מכסייפה לבאר שבע                                – 15:11יום ג'                                  

 :סוג השרות   .3

 .מבאר שבע לכסייפה –לכוון אחד הסעה  

 מכסייפה  לבאר שבע . –הסעה לכוון אחד 

 :  הפעלת השרות .4

 . ההסעה הנה ישירות לנקודת הסיום ללא               לעיל 2על הנהג להתייצב  בימים ובשעות שהוגדרו בסעיף             

 איסוף  נוסעים נוספים.        

          את הספק הזוכה.  מנהל2הסניף עדכן י –שינויים : במידה ויהיו שינויים  .5

 בסוף כל חודש. למנהל/ת הסניף: חשבונית וטופס אישור ביצוע נסיעות, יועברו התשלום  שיטת .6

 

 

 באר שבע. -ערוער -באר שבע  H2 :שם המסלול  .ב

 

 .עובדים: הסעת  הגדרת המסלול .1

 דרישות :  .1

 . 1רכב :כלי כמות 

 ים.נוסע 11 לפחות  רכבסוג הרכב : 

 נוסעים. 4מונית עד  19:11 -ובשעה   15:31בימים א,ג,ה בשעות                  

 

 מבאר שבע לערוער 17:31' שעה ו –ימים א'   –זמנים  

 מערוער  לבאר שבע -12:11שעה  ו' –ימים א'                                  

 מבאר שבע לערוער 15:11ימים א,ג , ה שעה                                 

 מבאר שבע לערוער 15:11ימים א,ג , ה שעה                                 
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 מערוער לבאר שבע  19:11ימים א,ג , ה שעה                                

 :סוג השרות .3

 .מבאר שבע לערוער –הסעה לכוון אחד  

 מערוער  לבאר שבע . –הסעה לכוון אחד      

 ות : הפעלת השר .4

 . ההסעה הנה ישירות לנקודת הסיום ללא              לעיל 2על הנהג להתייצב  בימים ובשעות שהוגדרו בסעיף         

 איסוף  נוסעים נוספים.        

 שינויים : .5

 את הספק הזוכה.  מנהל/הסניף עדכן י –במידה ויהיו שינויים          

 בסוף כל חודש.  למנהל/ת הסניףוע נסיעות , יועברו שיטת התשלום : חשבונית וטופס אישור ביצ .6

 

 

 באר שבע. -מצפה רמון  -באר שבע  H3 :שם המסלול  .ג

 

 דרישות : .עובדים: הסעת  הגדרת המסלול .1

 . 1כב :כלי רכמות 

 נוסעים. 4 מונית לפחותסוג הרכב :  

 מבאר שבע למצפה רמון 17:11שעה ום ד' י  –זמנים  

 ממצפה רמון לבאר שבע -12:11שעה  ום די                                

 :סוג השרות  .1

 .מבאר שבע למצפה רמון –הסעה לכוון אחד  

 ממצפה רמון  לבאר שבע . –הסעה לכוון אחד  

 :  הפעלת השרות .3

    ההסעה הנה ישירות לנקודת הסיום ללא            לעיל 2על הנהג להתייצב  בימים ובשעות שהוגדרו בסעיף         

 איסוף  נוסעים נוספים.        

 שינויים : .4

 את הספק הזוכה.  מנהל/הסניף עדכן י –במידה ויהיו שינויים          

 בסוף כל חודש.  למנהל/ת הסניףיועברו  ,שיטת התשלום : חשבונית וטופס אישור ביצוע נסיעות   .5

 

 

 באר שבע. -ירוחם -באר שבע H4 :שם המסלול .ד

 

 .עובדים : הסעת הגדרת המסלול .1

 דרישות :  .1

 . 1רכב :כלי כמות 

 נוסעים. 11 לפחות  רכבסוג הרכב :    

 נוסעים. 4מונית עד   17:15ו' בשעה  -בימים א'    
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 מבאר שבע לירוחם 17:15' שעה ו –ימים א'   –זמנים 

 מירוחם לבאר שבע -12:31' שעה ו –ימים א'                                  

 מבאר שבע לירוחם 15:15ה' שעה  ,ג,ד,ימים א'                                 

 מירוחם לבאר שבע -19:11ה' שעה  ,ג,ד,ימים א'                                 

 :סוג השרות .3

 .מבאר שבע לירוחם –הסעה לכוון אחד  

 מירוחם  לבאר שבע . –הסעה לכוון אחד 

 :  הפעלת השרות .4

 . ההסעה הנה ישירות לנקודת הסיום ללא              לעיל 2ף  צב  בימים ובשעות שהוגדרו בסעייעל הנהג להתי        

 איסוף  נוסעים נוספים.        

 שינויים : .5

 את הספק הזוכה.  מנהל/הסניף עדכן י –במידה ויהיו שינויים          

 בסוף כל חודש.  הסניףלמנהל/ת יועברו  שיטת התשלום : חשבונית וטופס אישור ביצוע נסיעות  .6

 

 

 באר שבע. -דימונה -באר שבע  H5 שם המסלול : .ה

 

 .עובדים: הסעת  הגדרת המסלול .1

 דרישות :  .1

 רכבים   1רכב :כלי כמות 

 נוסעים. 11 רכב לפחות

 נוסעים.  11:  רכב הסעות עד 17ה בשעות  -בימים א 

 מבאר שבע לדימונה 17:15ה' שעה  –ימים א'   –זמנים  

 מבאר שבע לדימונה 14:11ה' שעה  –ימים א'                 

 מדימונה לבאר שבע -14:45ה' שעה  –ימים א'                                  

 מדימונה לבאר שבע -19:11ה' שעה  –ימים א'                                 

 :סוג השרות  .3

 .מבאר שבע לדימונה –הסעה לכוון אחד  

 מדימונה  לבאר שבע . – הסעה לכוון אחד

 :  הפעלת השרות .4

 ההסעה הנה ישירות לנקודת הסיום ללא               לעיל.  2על הנהג להתייצב  בימים ובשעות שהוגדרו בסעיף         

 איסוף  נוסעים נוספים.        

 שינויים : .5

 את הספק הזוכה.  מנהל/הסניף עדכן י –במידה ויהיו שינויים          

 בסוף כל חודש.  למנהל/ת הסניףיועברו  ,ת התשלום : חשבונית וטופס אישור ביצוע נסיעות שיט  .6
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      נספח ב'
 

 

 ה ס כ ם

 
 2112אביב ביום ____  בחודש _________  -שנערך ונחתם בתל  

 

 ב י ן

 
 בריאות-מכבי שירותי 
 11/222אגודה עותמנית מס'  
 היכל הסיטי –, ת"א 27מרח' המרד  
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :תקרא להלןאשר  

 ;מצד אחד
 

 

 ל ב י ן

 _________________________ 

 ח.פ. ____________________ 

 מרח' ____________________________ 

 "הזוכה": אשר יקרא להלן 

 ;שנימצד 
 

 

 
 במחוז דרום עובדיםאספקת שרותי הסעת ל ,111/2112 ושמספרפומבי רגיל סמה מכרז ומכבי פר  הואיל

להסכם זה, ואשר מהווה   כנספח "א"(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף  "המכרז" -)להלן 
 ;חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 

  מכרזל "ג'כנספח "(, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" –והזוכה הגיש הצעה למכרז )להלן  והואיל
 ;ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

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

 
 ובכל נספחיו; והזוכה הסכים להעניק את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה והואיל

 
 
 
 

 :לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן 
 
 
 



 10 

 המבוא והנספחים .1
המבוא להסכם זה על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם 

 וייקראו ביחד עמו.
 
 

 פרשנות .1
 אין בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם.

 
 

 הגדרות .3

 –ן הפירוש שבצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להל
 

 סכם זה, על נספחיו.ה   - "ההסכם"
 

 .מכרזל "ג'נספח " –ההצעה האמורה במבוא להסכם    - "ההצעה"
 

על  הסכםהכל כמוגדר ב, במחוז דרוםשרותי הסעת צוות אספקה  – "השירות2השירותים"
 נספחיו.

 

 אנשי קשר .4
 

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם _________ממנה בזה את מכבי  4.1
 זה.

 
 הזוכה ממנה בזה את ____________ להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה. 4.2

 
לשירות, יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי  נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת 4.3

 אם ידרש לכך ע"י מכבי.וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, 
 

 
 התקשרותתקופת ה .5
 

תהא לתקופה של שנה , במחוז דרוםההתקשרות עם הזוכה לגבי אספקת שרותי הסעת צוות  5.1

  .("תקופת ההסכם"ו/או  "תקופת ההתקשרות" –)להלן שתחילתה ביום חתימת ההסכם 

 
שנה כל תקופות נוספות בנות  4למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב  5.2

"תקופות  –)להלן  ההסכםותנאי  הוראות יתרתוך שמירה על כל אחת, בתנאים זהים, 
 (.האופציה"

 

 
 

 הזוכה לעניין מתן השירותוהצהרות התחייבויות  .6
 

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:
 

שירותי ההסעה בהתאם למפורט בהסכם זה, ספק למכבי את י כי בכל תקופת ההתקשרות, 6.1
עמוד בכל הכמויות, התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי יוובהצעתו,  מפרטב
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 המכרז. 
 מובהר, כי מכבי תהא רשאית בכל עת, לשנות, להוסיף או לגרוע כמויות ויעדים.

 
 .כי חל איסור על הסעת נוסעים שאינם עובדי מכבי בעת מתן השירות 6.2

 

כי בידיו ובידי ומהוראות הסכם זה, כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע, הכל כמתחייב  6.3
כל הנהגים והעובדים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירותים, כל ההיתרים והרשיונות 

 .פי כל דין לשם ביצוע שירותי ההסעה-הדרושים על
 

 .חדש כל היתר ו/או רישיון אם וכאשר יפקע תוך כדי תקופת ההסכםיכי  6.4
 

שימוש בשיטות עבודה בטוחות, בצוות עובדים  יתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוךכי  6.5
 .ניםתקירכבים מיומן וב

 
חזיק וי, כי יקיים פיקוח וביקורת על עובדיו ו/או הנהגים הפועלים מטעמו ועל צי הרכבים שלו 6.6

במצב טוב ותקין )או ידאג ויוודא שהנהגים הפועלים מטעמו יחזיקו את הרכבים( את הרכבים 
 .ביצוע טיפולים תקופתיים במועד, לפי דרישות יצרן הרכב במשך כל תקופת ההסכם, לרבות

 

)או ידאג ויוודא כי הנהגים הפועלים מטעמו יעשו  רכביםכל החזיק רישוי רכב כדין ליערוך וכי י 6.7
 .זאת(

 
יהיו אזרחי ישראל, בעלי ניסיון של שנתיים השירותים בביצוע  ויד כי הנהגים שיועסקו על 6.8

לפחות בביצוע הסעות מסוג ההסעות נשוא הסכם זה, ללא כל רישום פלילי )למעט עבירות 
תוקף, בכל עת, המתאים לביצוע -תנועה שאינן בגדר עוון או פשע(, ובעלי רשיון נהיגה בר

 השירותי ההסעה כאמור לעיל.
 

ן בנוגע לשעות עבודה ומנוחת נהגים, לרבות ובמיוחד שמור בקפדנות על הוראות כל דיכי י 6.9
 ., אם וככל שחלה לגביו1961-לתקנות התעבורה, התשכ"א 168הוראות תקנה 

 
 סיע ברכבים נוסעים בכמות העולה על הקיבולת המותרת לפי דין ולפי רישיון הרכב.יכי לא  6.11

 
ת רשות מוסמכת לשם פי הדין ו/או הוראות מא-נקוט בכל אמצעי הזהירות הנחוצים עלכי י 6.11

עובדי נקוט בכל האמצעים לשם הבטחת בטחונם ונוחותם של יכאמור, וכי השירותים מתן 
השירותים כל צד שלישי אחר כלשהו העלול להיפגע ממתן ו/או עובדי החברה ו/או ו/או מכבי 

 כאמור.
 

 .ומסודרים  וראויים להסעת בני אדם יםנקיכלי הרכ יהיו  6.12
 

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

מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה ועל פי מכפלת התעריף ליח' בכמות היח'  7.1
ה שניתנה בפועל ושאושרה ע"י נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם על ידי מכבי לחבר

 )להלן:ו/או כל מסמך אחר שיוגדר ע"י אגף הכספים במכבי כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק 
 (."התמורה"

 
 

מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים וההוצאות הכרוכים  7.2
במתן/אספקת השירותים המקצועיים ו/או המוצרים, והזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת 

 מורה.מעבר לת

 
 :הצמדה  3./

 התעריף ליחידה הנקוב בש"ח יעודכן מידי ________ חודשים בהתאם לשיעור השינוי 7.3.1
   שיחול במדד הידוע במועד העדכון )להלן: "המדד החדש"( בהשוואה למדד הבסיס.

 
מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום קבלת ההצעה הסופית מהזוכה ושפורסם בחודש  7.3.1

ר עמד על ________ נקודות או המדד החדש הקודם ________ שנת ________, אש
 )המאוחר מביניהם(.

_____ )_____ %-עדכון ההצמדה יבוצע בתנאי ששיעור השינוי במדד לא פחת מ 7.3.2
 אחוזים(. 

 )______ אחוזים( משיעור השינוי במדד. העדכון יהיה בשיעור של % ______  7.3.3

 חליפין היציג ביום ההזמנה. פי שער ה-התעריף ליחידה הנקוב במט"ח יתורגם לש"ח על 7.3.4

 

 תנאי תשלום: 4./

יום(   65)שישים וחמישה( יום )תום חודש +  65התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  7.4.1
 ידי נציג מכבי. -ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-מועד הפעילות, עלמ

 תוגש לאחר ____ )_____( ימים מתום חודש הפעילות. אם-החשבונית תוגש לא יאוחר מ 7.4.2
 מועד זה, אזי התשלום יידחה בהתאמה.

 

 

 אחריות 8
 

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או  8.3
יגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או יהפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, ש

 כמפורט ומוגדר בהסכם זה. ם, רותיישה/או בקשר עם למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו



הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או  8.4
הוצאה, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי כתוצאה 

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

 

כדי לצמצם או לגרוע הזוכה על ידי כמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר 8.5
יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את , ולא להסכםבהתאם  יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב

אחראי לו על  שהואגין כל נזק במכבי ו/או מי מטעמה לפצות את לשפות ו/או  ומחובתהזוכה  
 פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
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מכל סכום שיגיע  להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו,לנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא 8.6
לגבותם  תרשאי תהאבצירוף הצמדה וריבית על פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן לזוכה  הממנ

 בכל דרך אחרת.מהזוכה  
 

ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, הזוכה מתחייב לשמור  8.7
ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. למעלה מן הצורך 

נוסח משולב,  החוק לביטוח לאומי למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב יובהר, כי הזוכה 
אך מבלי לפגוע בכלליות  ,, ובעיקרקנו על פיושהותתקנות וה הצווים ואחר כל 1995 –תשנ"ה 

 וו/או קבלני המשנה של ו ו/או שליחיו ו/או משמשיוכל עובדישהזוכה, האמור לעיל, באופן 
, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או במתן השירותיםועובדיהם שיועסקו 

 .כויות שעל פי החוק הנ"לזכאים לכל הזההתקשרות יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  ,זמני
 

לפי הזוכה אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו,וראות ה 8.8
 / אובדן / מאחריות כלשהי בגין נזקאת הזוכה ואין בהן כדי לשחרר ו/או על פי כל דין ההסכם 

 בביטוחי הזוכה.הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה 

 

 
 ביטוח  2

 
על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ממועד תחילת הזוכה וע מאחריות ומהתחייבות מבלי לגר 9.3

לערוך ולקיים על  זוכההסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב ה
חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים 

כנספח להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן 
"(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לרבות הביטוחים" ו/או "ביטוחי הזוכה"

כל הארכה שלו, ולמשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת 
 ההתיישנות, אך לא פחות משלוש שנים מתום תקופת ההתקשרות.

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

 

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר,  זוכהה 9.4
תחודשנה  זוכהדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הלשלם את דמי הביטוח במלואם ובמוע

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

 .זוכהמקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי ה

 

יום לפני  14 -, לא יאוחר מכבילהמציא למ זוכהמתחייב המכבי, ללא צורך בכל דרישה מצד  9.5
כאמור לעיל  זוכהאישור בדבר עריכת ביטוחי ה ,מועד תחילת מתן השירותים על פי הסכם זה

מצהיר, כי  זוכהבהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. ה
כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי  ידוע לו,

מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו 
 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. זוכהשל ה

 

ם או לגרוע בצורה כדי לצמצ זוכהבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי ה 9.6
 זוכהכל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את ה

אחראי לו על פי  זוכהו/או מי מטעמו בגין כל נזק שהמכבי מחובתו לשפות ו/או לפצות את 
 הסכם זה ו/או על פי כל דין.
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ות לפי הסכם זה, מתחייב תסתיים לפני תום תקופת ההתקשר זוכהככל שתקופת ביטוחי ה 9.7
לעיל בגין הארכת תוקפו  3אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  מכבילהפקיד בידי  זוכהה

 לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם.

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

 

לעיל  9.7 ו/או  9.5 כנדרש בסעיפים  זוכהידי ה-מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 9.8
 זוכהתשלום המגיע ל, בין היתר, בעיכוב כל מכביתחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את 

 לפי הסכם זה.

-לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"אמכל זכות העומדת למכבי אין באמור לעיל כדי לגרוע 
1971. 

 

 זוכה, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הת, אך לא חייבתהא רשאימכבי ת 9.9
ה ו/או הרחבה שיידרשו על מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמ זוכהכאמור לעיל, וה

מצהיר  זוכהמנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על פי נספח זה. ה
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי ומתחייב כי זכויות 

יטוחים, ו/או מי מטעמו כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הבמכבי 
טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל  זוכהה
 ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

 

, וכי מכבימפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי יכללו תנאי  זוכהביטוחי ה 9.11
. כמו כן, יתחייב המבטח מכביהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם  תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי 
 יום מראש. 31לפחות מכבי 

 

, לרבות אי מתן זוכהסעיף לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על ה יכללו זוכהביטוחי ה 9.11
של נאי הפוליסות לא יפגעו בזכויותיה הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מת

 לקבלת שיפוי. מכבי 
 

, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה זוכהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר ה 9.12
והוא פוטר את נזק לרכושו, בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מי ו/או מי מטעמה מכבכנגד 

מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מכבי ו/או מי מטעמה 
תכלולנה ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(,  כי ככל שערך ,מתחייב זוכהבכוונת זדון. ה

)אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת מכבי ומי מטעמה שיבוב כלפי  הפוליסות ויתור על זכויות
 מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות. זוכהוה ,זדון(

 

כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא  ,מתחייב זוכהה 9.13
ני המשנה יתחייבו לערוך חוזה זה הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבל

ולקיים את הביטוחים המפורטים בנספח זה, על כל תנאיהם כמפורט בנספח זה, וזאת למשך 
זה. הסכם או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר ב זוכהכל תקופת התקשרותם עם ה

לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך  זוכהלחלופין, רשאי ה
 ט לעיל. כמפור

 

לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי  זוכהמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות ה 9.14
 למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.
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 רישיונות והיתרים 10
 

  מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או הזוכה  11.3
הדרושים על פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב  תשיונוהריההיתרים ו/או 

לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, 
 .תקשרותבמשך כל תקופת הה

 
 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית. 11.4

 
 

 

 מועסקי הזוכה 11
 

 סקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבוהזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיוע 11.3

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

 עימם.
 

 ים על מעביד בהתאם לכל דיןהזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החל 11.4
 החלים עליו. ו/או הסכם 

 
 הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות 11.5

 למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שיגרם להם בעת מתן ו/או בקשר 
 שירות או בכל פעילות הקשורה למתן השירות.  

 
 פי ההסכם, וכי-ה כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות עלכן מצהיר הזוכ 11.6

 פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על-שניתנת על כל זכות
 ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא  ידם ו/או בשמם

 נה לזוכה ו/או לכל העובדיםהוראות ההסכם במלואן, ולא תהיי אמצעי להבטחת ביצוע
 ל עובדי מכבי והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי אוע המועסקים על ידו כל זכויות

 ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע
 התקשרות על פי ההסכם, מכל סיבה שהיא. ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל

 
 כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש הזוכה מתחייב 11.7

 את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי  כמסמיך           
 למטרה כלשהי. בעניין כלשהו או

 
 הזוכה מתחייב להחליף נהג, במקרה של אי שביעות רצון מטעם מכבי, לאלתר. 11.8

 

 זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות אתמבלי לגרוע מכל  11.9

 בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב מכבי,      
 העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה. המשפטי ו/או

 
תו מהווה הפרה יסודית של סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפר

 ההסכם.
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 סודיות שמירת 11
 

 דיעה בקשר יזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ה 12.1
או אגב ביצוע ההסכם במהלך, עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף,  או 

 או לאחר סיומה. לתה או מתן השירות, תוך תקופת ההסכם, לפני תחי
 
לחוק  118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  12.2

 .1977 –העונשין, התשל"ז 
 

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית  12.3
 של ההסכם.

 
 
 

  בנקאית לביצוע ההסכם ערבות 13
 

 רבותע לוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי כבטחון למי 13.1
כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף צמודה למדד המחירים לצרכן, אוטונומית בנקאית   

שתוקפה החל ביום החתימה על  )עשרים אלף שקלים חדשים(, 21,111בגובה של  ,להסכם זה
 .("ערבות הביצוע")להלן:  התקשרותם תקופת היום לאחר תו 121ההסכם וכלה בתום 

 
או הסתיים מתן  מבלי לפגוע בכלליות היקף הערבות כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות   13.2

השירות מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם תהא 
כה נוספת של הערבות לתקופה שתיקבע. מכבי רשאית לחלט את הערבות הבנקאית או לדרוש האר

והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור תחזיר מכבי לזוכה את כתב  הסתיימה תקופת ההתקשרות
 הערבות הבנקאית.

 
בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את  13.3

היזקק לפניה לערכאות, לבוררות, הערבות, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך ל
 למו"מ משפטי כלשהו, או למתן הוכחה כלשהי.

 
השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות, יהא הזוכה חייב  13.4

 7לחדש את הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, תוך 
 וכה הודעה כי מכבי גבתה את הערבות או כל סכום ממנה.)שבעה( ימים מהיום בו קיבל הז

 
 אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם. 13.5

 
 פי כל דין.-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על 13.6

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

 של ההסכם.
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 הפרת הסכם 14
 

 .פי כל דין או ההסכם-מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית, על 14.1
 

בנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה  או מי  14.2
יסול עסקים באופן אחר, והליכים ח מטעמו שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או

 יום. 31אלו לא בוטלו תוך 
 

 –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  14.3
 

 לבטל את ההסכם לאלתר; או 14.3.1
 

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  14.3.2
יב בזה למלא ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחי 3ההתחייבות תוך 

ייגרמו נגרמו ו/או שאחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש
 .הקיום כאמור-כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי מכביל
 

 הזוכה למכבילעיל, ישלם  18.3בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  14.4
גרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה , וזאת בגין הנזקים שנש"ח 21,111פיצויים מוסכמים בסך 

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

 על פי כל דין.
 

 הפר הזוכה את ההסכםלעיל ו/או  18.3.2לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  14.5
הפרה שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את 
ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי 

ל את לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבט ,שנדרש על ידי מכבי
ידי מתן הודעה על כך בכתב, והזוכה יהא חייב -קיומו, וזאת על-ההסכם מחמת הפרתו או אי

וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו  ש"ח 21,111 לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך
אין  למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה.

ו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או באמור בפסקה ז
 נוספים על פי כל דין.

 
 הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של 14.6

הנזק אשר עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, 
 מלטעון להיפוכו של דבר. וכי הזוכה יהיה מנוע

 
 ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס 14.7

 לתקפו במועד שתקבע מכבי בהודעה. 
 
 
 

 הסבת ההסכם איסור 15
 

כויותיו על פי ההסכם או זהזוכה איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, או להמחות לאחר את  15.1
 לא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.,  אאת החובות הנובעות ממנו

 
כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה, תהא בטלה ומבוטלת  15.2

 וחסרת כל תוקף.
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 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. 15.3

 
פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל -על מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה 15.4

עניין" בו -גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או מכבי הינה "בעל
 . 1968 –עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -כהגדרתו של "בעל

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

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

 
 

 קיזוז זכות 16
 

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

 
לי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו, טעויות, מב

אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל 
 סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה ממכבי.

 
 

 ויתור בכתב /1
 

 לפיו, אלא בכתב. הצדדיםעל זכות מזכויות אין שינוי בהסכם, ואין ויתור  17.1
 

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  17.2
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

 
לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על 17.3

 מקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.על זכויותיו, לא לגבי ה
 

 

 סמכות שיפוט 18
 

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 . יפו -אביב-בתלו/או למכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

 ומתן הודעות כתובות הצדדים 12
 

 דדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.כתובות הצ
שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך תחשבנה כאילו הגיעו למען  פי הסכם זה תישלחנה -כל ההודעות על
 שליחתן . שעות מעת 24לתעודתן בחלוף 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 
 
 
 
 

                      ___________________                                    __________________ 
 ה ז ו כ ה                                                                              מ כ ב י
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 תאריך:_____________

 כבודל

 שלוביםם ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידי מכבי שירותי בריאות

 "(מכבי" )להלן ביחד ולחוד:

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

"(  הספק)להלן: "הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 

וכן כל השירותים הנלווים כמפורט וכמוגדר בהסכם בקשר עם מתן שירותי _______________________ 

"( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ההסכם" -" השירותים)להלן בהתאמה: " ספקין השנערך ביניכם לב

 "(.תקופת הביטוח)להלן: "ת ביום _______ ומסתיימ

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 1981 -פגומים, התש"ם )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים 

₪  6,111,111  נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של
קבע כי ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה במקרה ויהלאירוע ובסה"כ לתקופת 
 .ספקמי מעובדי ה ינושאים בחובות מעביד כלפ

 

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

לאירוע  ₪    4,111,111 לים מטעמו, בגבול אחריות שלו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפוע
ביטוח. שם המבוטח בפוליסה יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הובסה"כ לתקופת 

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

 .באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק

 

 
 כללי 

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

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

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח ישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .5
 . יום מראש31הודעה על כך בדואר רשום  מכבימבלי שניתנה ל

במהדורתו  "ביט", לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כספקמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות ה .6
 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. 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(       
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 ספח להסכםנ

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 

 נוסח כללי של ערבות בנקאית אוטנומית

 

 לכבוד

 227/99מכבי שירותי בריאות אגודה עותמאנית מס' 

 תל אביב 27רח' המרד 

 ערבות מס' ___________ הנדון:

 א.נ.

)להלן "סכום הערבות"( כשהוא צמוד למדד ₪  21,111הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

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

 .דרום במחוז עובדיםאספקת שרותי הסעת ל (111/2112מס' 

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה 

 בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.בנוי על אותם נתונים עליהם 

"המדד החדש"( כי המדד החדש  –אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן 

" המדד היסודי"(   –היינו ____ נקודות )להלן , עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______

 –ר זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן אזי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעו

 "סכום הערבות המוגדל"(.

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

 

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

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

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

 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל . 

 

 ע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.דרישה שתגי

 

        ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 בכבוד רב,

 

 __________שם הבנק:

 __________שם הסניף:
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 ג'נספח 

 

 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 
   ,11021011מס'  פומבי רגיל הנדון: טופס הצעה למכרז

 

  במחוז דרום עובדיםאספקת שרותי הסעת ל

 

 _______________________________________________: התאגיד המציע

 

 _______________________________________________________הערות: 
 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .3

 

 מצהירים ומתחייבים כדלקמן:______________________נו הח"מ, הרשאים להתחייב ולחתום בשם א 

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

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

 

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

 
השירותים שבהצעתנו בתנאים  חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את 1.1

 המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על ההסכם המצורף כלשונו.

 
 ידוע לנו כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, , מכל סיבה שהיא. 1.1

 
במהלך הכנת ההצעה הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף  1.1

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

 
אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב ההצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא לבטלן,  1.1

ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת  41לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 

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

 
 הננו מבינים ומוסכם עלינו כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים אחרים במכרז. 1.2
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 להלן הצעתנו :
 

 

 

 1אשכול 

 מחיר )לא כולל מע"מ( מסלול  

H1 באר שבע -רהט -באר שבע   

H2 באר שבע -לקיה -באר שבע   

H9 באר שבע -להבים -באר שבע   

H10 באר שבע -מושב גילת  -באר שבע   

H11 באר שבע -באר שבע   

H12 אזור קרית גת   

H13 אזור אשדוד   

   סה"כ  

   
   
   

   
   

 2אשכול    

 מחיר )לא כולל מע"מ( מסלול  

H3 באר שבע -יפהכסי -באר שבע   

H4 באר שבע -ערוער -באר שבע   

5H באר שבע -מצפה רמון  -באר שבע   

H6 באר שבע -ירוחם -באר שבע   

H7 באר שבע -דימונה -באר שבע   

   סה"כ  
 

 
 
 
 
 
 



 12 

 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה  .2

 

 מטה צורפו להצעתך שהמסמכים הרשומים  X-נא וודא וסמן ביש לצרף להצעה את המסמכים הבאים. 

 

 עוסק מורשה/  אישור תאגיד ]   [ 

 אישור רו"ח על היקף פעילות כספית. ]   [   

 ותשלום חובות אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ]   [  

 .1421 –מס(, תשל"ו                         

 ד.ו"תצהיר העשוי בפני ע  ]   [

 ערבות בנקאית. ]   [   

 אישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי חתימה בחברה. ]   [

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי. ]   [ 

 טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום. ]   [   

 

 
 השם המלא:__________________חתימה:_________________

 
 

 _____________חותמת: _______תפקיד:__________________
 
 

 טלפון:_____________________כתובת:__________________
 
 

 :__________________דואר אלקטרוניתאגיד:__________________ 'מס
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 ד'נספח 

 

 טופס פרטי המציע

  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 

 ם.המציע רשאי לצרף כל חומר משלי 
 
 

  פרטי המציע .1
 

 שם
 
 

 מס' עוסק מורשה

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 מייצג את יצרן הציוד משנת:

 טלפונים:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  

 

 
 
 תיאור כללי של המציע  .1
 
 

 

 

 

 
 
 
 כוח אדם .3
 
 

 שברשות המציע:א. מספרם הכולל של כלי הרכב 
 
 
 
 
 
 ניסיון קודם ולקוחות  .4
 
 

 מספר שנות ניסיון של המציע 
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להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו2להם אנו מספקים בשנים  .5
 סדיר___________האחרונות באופן 

 
 שם הלקוח:

 
 שם האיש הקשר:

 
 תפקידו:

 
 טלפון:

 
 תיאור השירות שניתן:

 
 שירות:תקופת מתן ה

 
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 
 
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 
 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 : ________________________  ע :____________________  חותמתחתימת המצי        

 
 ______________________תאריך: 
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 ה'נספח 
 

 הגשה כתב ערבות
 

  לכבוד

 מכבי שירותי בריאות       

 72רחוב המרד        

 תל אביב       

 
                 כתב ערבות מספר __________הנדון: 

 
 

 ___________  )להלן: "המבקש"( _______________________לבקשת ______________
 

 ₪. 5,000 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך
 

במחוז  עובדיםאספקת שרותי הסעת ל, 111/2112מס' פומבי רגיל אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם מכרז 
 דרום.

 
תכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך עשרה ימים מתאריך דריש

 את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש.
 

 ועד בכלל. 10.2.11ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 
 
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
 
 

__________________________________________________________ 
 מספר הסניף                    שם הבנק                                  כתובת הבנק       

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 
 
 

__________________________________________________________ 
  חתימה וחותמת                         תאריך                                שם מלא      
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 נספח ו'

 

 ר  י  ה  צ  ת
 
 

 את האמת לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמר ___________ת.ז. __________________________ הח"מ _ אני

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 111/2112בלתי נפרד מהצעת חברת ___________________ )להלן: "החברה"( למכרז  כחלקתצהירי זה ניתן 
 .במחוז דרום עובדיםאספקת שרותי הסעת ל
 

 

 משמש בתפקיד _________________ בחברה ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה.הנני  .1
 

 מסוגל לספק למכבי את השירות הנדרש בעצמו, ו/או באמצעות קבלן /ני משנה/אחר/ים.  .2

מוניות  5 -עובדים ו 11כלי רכב המסוגלים כל אחד להסיע לפחות  11לרשותו עומד צי של לפחות  .3
 עובדים. 4המסוגלות להסיע כל אחת לפחות 

 לפחות.  2117כלי הרכב שברשות המציע יהיו ממוזגים ומשנת ייצור  .4

 בהסעות.  2111-2111בעל נסיון של שנתיים לפחות בשנים  .5

  תימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.מצהיר כי זה שמי, זו ח .6

 

        ______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 

 

 

 

____ במשרדי ברחוב ____________הופיע בפני עורך דין _ __________הנני מאשר בזה כי ביום 
מספר זהות  ידי תעודת עצמו על ההי_____ שז__________  _____________________, מר

ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא  ______________
 .בפני יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה

 

______________________ 

 חתימה וחותמת                                                                                                                                     


