
 מרץ  3 רביעי יום תאריך:

 – מכבי שירותי בריאות -

 

 של מכבייחידות בקרת בתי חולים לעובדי /נופש  מגבשה לאירוע בקשה להצע

 

     כללי

נופש במלון  /מגבשלאירוע לקבל הצעות "מכבי"( מעונינת  - כבי שירותי בריאות )להלןמ 1.1

 , כמפורט בבקשה.  תי חוליםיחידות בקרת ולעובדי ספא 

מייל : ,  במיכל שופמן הצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ולשלוח אלאת ה 1.2
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 16/3/2015מועד הגשת ההצעות :  1.3

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

ימים מקבלת   7על ההסכם המצורף לבקשה תוך  יחתוםשר מכבי, תתק הספק הזוכה עמו 1.5

.  מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי והודעה על רצונה של מכבי להתקשר עמ

 פרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.נ

  המפרט המבוקש .1

 כללי: 1.1

בוש / מטרת גילעובדי  יחידות בקרת בתי חולים של מכבי בהאירוע המוצע מיועד  2.1.1

 . לוי יהנאה / ב

 מדדים לבחינת ההצעות יכללו בין היתר: 2.1.2

 .עלות האירוע 2.1.2.1

 :מדדים איכותייים 2.1.2.2

 תכנים: 2.1.2.2.1

פעילות מוצעת לבוקר הראשון לפני הגעה  2.1.2.2.1.1

 למלון הספא.

 .יצירתיות וחדשנות 2.1.2.2.1.2

 הספק: 2.1.2.2.2

מידת ניסיון בהפקת ארועים /טיולים  2.1.2.2.2.1

 לארגונים גדולים.

 שביעות רצון מכבי ו/או מחווי דעה. 2.1.2.2.2.2
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 והמציע.התרשמות כללית מההצעה  2.1.2.2.2.3

 

 : דרישות מקדימות 2.2

/ הפקת אירועיםשנים בתחום  3הספק המציע יהיה בעל ניסיון של  2.2.1

 טיולים לארגונים .

אירועים ו/או טיולים   10של  לפחות  מוצלח  ספק המציע ניסיוןל 2.2.2

 השנתיים האחרונות   עובדים( במהלך 500גדולים )מעל לארגונים 

 :אומדן כמויות 2.3

 . קרת בתי חולים במטה ובמחוזות מכבייחידות בעובדי   150   -כ 2.3.1

מכבי אינה מחוייבת לכמות האומדן או  .האומדן הינו הערכה בלבד  2.3.2

 .לכמות כלשהיא

 :האירוע הנדרשתיאור  2.4

. ניתן להציע מלונות ספא ספא ונופש בלבד  ןבמלושל לילה אחד  לינה  2.4.1

 ברחבי הארץ .

 חמישי. -עדיפות  לאירוע המתקיים בימים רביעי 2.4.2

 .הגעה למלון הנופש והספאעד ביום הראשון  יומי ול תכנית לטי 2.4.3

יום ותכנית  יש לכלול בהצעה את כל המרכיבים: היסעים,  אבטחה, תכנית 2.4.4

 חים / מע"רים, כניסות לאתרים, ארוחות, מדריכים, מאבטלאירוע ערב

 .וכל מרכיב רלוונטי אחר לתמחורבמידה ויש 

 :תמורהה .2

 .רי וברוראת ההצעה יש להעביר בקובץ אקסל מודול 2.1

 . מיום הוצאת החשבונית 66שוטף + -תנאי תשלום 2.2

 ימים. 60 -תוקף ההצעה 2.3



 

 תאריך : ________

  הסכם

 

 

 ".הספק"להלן  ח.פ. __________בין מכבי שרותי בריאות, להלן מכבי לבין ____________
 

 

 

 

 ההסכם תקופת .1

 ._________ עדו  _________יעמוד בתוקף החל מיום  לקיום אירוע רווחהזה הסכם ה 1.1

   [."תקופת ההסכם"]להלן: 

 

 תמורה .2

יהיו  וומחירי על ידי החברה למכבי  לעיל המבוצע 2אופי ותוכן האירוע כמוזכר בסעיף  2.1

לקיים היא מעוניינת  ואות תמהיל האירועובהתאם להודעת מכבי על  'בבנספח כמפורט 

 .הספקבאמצעות 

 תנאי תשלום .3

 יום. 66אי תשלום של  שוטף +תמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנה 3.1

)אכיפת ניהול חשבונות(  םציבורייאישור עפ"י חוק עסקאות גופים הספק יציג בפני מכבי  3.2

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

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

 .בהתאם לחוק למע"מ ועסקאותי

 מועסקי הספק .4

מכבי ייחשבו לכל לקיום האירוע הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך    4.1

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

תביעותיהם  יו תחול האחריות לגבי , על חשבונו הוא בלבד, ועלבאופן בלעדי ויועסקו על ידו

 הנובעות מיחסיו עימם.

 נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה 4.2

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

 אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי.

יקבע  אם, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, מכבייב לפצות ו/או לשפות את מתחי ספקה 4.3

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

 אנשי קשר .5

 עם  הספק.להיות איש הקשר הישיר סטלה יצחקוב מכבי ממנה בזאת את   5.1

 .מכביעם  ת איש הקשר הישיר להיו ____________הספק ממנה בזאת את   5.2



 

 הסבת הסכם .6

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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 סודיות .7

הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות את ההסכם ולא להעביר את ההסכם ו/או תוכנו לכל  צד 

  שי.שלי

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

 

 שונות .8

כל הודעה בקשר להסכם זה  להסכם זה. ' המצורףבנספח כתובות הצדדים הן כמפורט ב 8.1

לעיל, תחשב כאילו  שתשלח בדואר רשום על ידי צד למשנהו על פי הכתובת כמפורט

בעת  -ובמקרה בו נמסרה ביד ם מיום המשלוח, ימי 3ידי הצד אליו נשלחה תוך  התקבלה על 

 .המסירה בפועל

הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה            8.2

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

 שיגיע לזוכה ממכבי.

ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים  הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה 8.3

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

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

 בעקיפין עדבמישרין ועל ידה למכבי רותים וטובין שסופקו יעבור שבספרי החברה מכבי 

 .₪ 0עומדת על  31/12/2014תאריך  

 

 

 

 

                                        _______________              _______________ 

   הספק                   מכבי שרותי בריאות                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 עריכת ביטוחי הספק אישור -'אנספח 

 
     
   
 תאריך:_____________ 

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

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: " 
 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

 __ הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם _________________
"( בקשר עם מתן שירותי _________________________ וכן כל השירותים הספק)להלן: "

 -" והשירותיםהנלווים כמפורט וכמוגדר בהסכם שנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: "
"( וזאת לתקופה המתחילה ביום _________ ומסתיימת ביום ________ )להלן: ההסכם"
 "(.תקופת הביטוח"
 

 יטוח חבות מעבידיםב א.
ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות הספק כלפי עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או 
מטעמו, לרבות קבלנים שלו ו/או קבלני משנה שלהם ועובדיהם, על פי פקודת הנזיקין 

, בגין מוות ו/או 1980 -)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע נזק גוף 

)חמישה מיליון דולר ארה"ב(   5,000,000$ -השירותים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של
 לנפגע, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. 

 הביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, ימי ושעות
 עבודה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים, והעסקת נוער.

הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או מי מטעמו במקרה ויחשבו כמעבידם של מי 
מעובדי/מועסקי הספק ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, לרבות מדריכים ו/או 

 מאבטחים.
 

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ב.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את הספק עובדיו ומנהליו ו/או כל הפועלים בשמו 
ו/או מטעמו, על פי כל דין, בגין כל פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו 
של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות המזמין, עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או בשמו בקשר עם 

)שני מיליון  2,000,000$ -ן השירותים בגבול אחריות שלא יפחת מסך שלו/או במסגרת מת
 דולר ארה"ב( לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. 

ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי 
תקנים הרמה, פריקה וטעינה, זיהום תאונתי מכל סוג, כל דבר מזיק במזון או במשקה, מ

סניטריים פגומים, הרעלה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עזרה ראשונה, שביתות 
 והשבתות ו/או תביעות השבה מצד המוסד לביטוח לאומי.

שם המבוטח בפוליסה מורחב לכלול את המזמין ו/או הבאים מטעמו ו/או בשמו 
עמו וזאת בכפוף כמבוטחים נוספים בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מט

לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 
 המבוטח.

שם המבוטח בפוליסה מורחב לכלול מדריכים ו/או מאבטחים ו/או קבלני משנה 
 המשמשים את הספק לצורך ו/או במסגרת מתן השירותים.

י, ויבוטל כל חריג בגין רכוש באחריות רכוש המזמין ו/או עובדיו ייחשבו כרכוש צד שליש
 או בפיקוח או בשליטת הספק.

 

 ביטוח אחריות מקצועיתג.
בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או  ספקהמבטח את חבות ה

ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל  ספקטעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של ה
וך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או הפועלים מטעמו, אשר ארע ת

דולר ארה"ב(  שני מיליון) 2,000,000$במסגרתם בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 
 הבגין אחריות מכביהביטוח מורחב לשפות את  לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

ת, לפיו ייחשב ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולב ספקלמעשי ו/או מחדלי ה
 .הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח



מדריכים ו/או מאבטחים ו/או קבלני משנה ורחב לכלול משם המבוטח בפוליסה 
 המשמשים את הספק לצורך ו/או במסגרת מתן השירותים.

הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים ושחזור 
בביצוע השירותים, פגיעה עיכוב  או כים, אובדן השימוש, נזק תוצאתי, איחורמסמ

בגין אי יושר עובדים ו/או  ספק.כמן כן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של הבמוניטין
 מנהלים ו/או שותפים, חריגה מסמכות.

לפני חתימת  מכביל ספקהננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי ה
הסכם יחול הביטוח לפי הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, ה

. במקרה , אך לא לפני ____________ אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת הפוליסה
שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת 

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח  6גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 
בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי 

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

פוליסות הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות ב ד.
 הביטוח המפורטות לעיל.

  

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

 ו/או מי מטעמה.
  

ו יצומצמו מכל סיבה שהיא במשך כל אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/א ו. 
 יום מראש. 60תקופת הביטוח מבלי שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

 
הננו מאשרים, כי בביטוחים המפורטים לעיל אי קיום בתום לב החובות המוטלות על  ז.

א המבוטח, לרבות אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות ל
 יפגעו בזכויותיה של מכבי לקבלת שיפוי. 

 
 מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו   ח.

 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. 2009נחותים מהנוסח הידוע כביט   

 
ידי האמור  בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על

 לעיל.
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