
 

 

                   

 מחלקת רכש ציוד וחומרים 

 

 

 מוניטור בדיקת כורסאות לבקשה להצעת מחיר לאספקת 

 "הבקשה"( –)להלן 

 

 כללי .1

מיטות  ( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת"מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

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

לדואר  שרון ויצמןמלא על גבי טופס ההצעה המצורף ולשלוח אל את ההצעות יש ל .1.2

 .01.03.2016' א  ליום עד waizman_sh@mac.org.il אלקטרוני 

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

 ת ליותר מספק אחד.מכבי רשאית לפצל את ההתקשרו

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.4

 לערוך מו"מ עם המציעים.מכבי שומרת לעצמה הזכות  .1.5

 .הערכה איכותיתעבור  יחידה אחתבמידה הצורך, הספק מתחייב לספק, ללא חיוב,  .1.6

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  .1.7

לעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה לשיקול דעתה הב

זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, 

 אופציות ככל שהן קיימות.לרבות מימוש 

ימים מקבלת  7ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .1.8

ל מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק הודעה על רצונה ש

  בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
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 המפרט המבוקש:  .2

 יתרון יהוה גלגלים עם לאספקה אופציה –מוניטורבדיקת ל ניידת כורסא. 

 הנבדק רגלי הרמת מאפשר מתכווננת רגליים משענת. 

 .משענת ראש מתכווננת הניתנת להטיה 

  מעלות 60 -כ של בזווית להטיה ןנית הכורסאגב. 

 לתפעול קלה כיוון נעילת או מרכזית נעילה -לכורסא גלגלים וקיימים במידה. 

 (ב"וכיוצ' בז\שמנת\לבן שאינו) כהה בצבע כורסא. 

 ורסאלכ המחובר נייר לגליל מתקן בעלת. 

 רצוי מבנה ללא חריצים.מכבי להנחיות בהתאם וחיטוי לניקוי נתניתכורסא ה , 

 לניקוי עם כלור  עמיד –וי וחיטוי הריפוד ניקD או מטליות אמוניום רבעוני. 

 מידות- 

 .על מנת לאפשר מעבר מטופל מכסא גלגלים -מ"מ 550גובה המושב מהרצפה לא פחות מ 

 מ"מ )לא כולל שטח ידיות(  510לא פחות מ -רוחב מושב

 .מ"מ 900*70*1200 -מידות במצב גב זקוף

ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או  יוצע ציוד הנמכר בישראל .2.1

  אוסטרליה בהיקפים שאינם פחותים מאומדן הכמויות. 

 .שנים 3כולל אחריות של לפחות  כורסאמחיר ה .2.2

ימי עסקים  21תעשה ישירות למרפאות מכבי, בפריסה ארצית, תוך   כורסאותאספקת ה .2.3

 מיום הוצאת הזמנת הרכש.

 

 



 

 את נספח א' להסכם(:טופס ההצעה )מהווה  .3

 .                                                                                   התאגיד המציע:  .3.1
 

 .__                                                                                               יצרן:  .3.2

 
 .__                                                                                     שם המוצר:  .3.3

 

 .                                                                                                    דגם:  .3.4
 

 .              ארץ ייצור .3.5
 

 

 
 לקוחות מרכזיים למוצר: .3.6

 

ותק במכירת  חברה
 המוצרים

 טלפון קשראיש 

    

    

    
 

 

 :יםמחיר המוצר .3.7
 

 דגם מוצר

אומדן 

כמות 

 שנתי

מחיר יח' לאספקה 

לסניפי מכבי 

 בפריסה ארצית

 הערה מטבע

כורסא לבדיקת 

 מוניטור עוברי

 

40 

   

 

 * ניתן להציע מספר דגמים לאותו מוצר.

 

 אחריות ושירות .3.8
שנים   _____ ה שלשירות תחזוקה, ללא חיוב, לתקופוהמחיר כולל אחריות,  .3.8.1

 (.שלוש שנים)לפחות 
 
 
 
 



 

 
 
 

 עלויות שירות ותחזוקה לאחר תקופת האחריות: .3.8.2
 

 הערה מטבע מחיר מחיר רוטיפ אופן התחזוקה

תיקוני תקלות 

 וקלקולים

  ש"ח  שעת נסיעה

  ש"ח  שעת שרות

אחוז הנחה מינימלי 

על חלקי חילוף 

ממחירון הספק 

 לשוק המוסדי

 

 %  

 

 

 שיש לצרף להצעה:מסמכים   .1.1

 מפרט מלא של המוצע. 

 במידה ויש תקן איכות. 

 .פרוספקטים, אישורים, באם נדרש, או כל מידע רלבנטי אחר 

 מחירון חלקי חילוף. 

 

 הערות .1.2

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

 המחירים אינם כוללים מע"מ. 

 $/דולר /ין/ פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר קנדי/אירו/ארה"ב ניתן להציע הצעות בש"ח

 . , למעט קריאת שרות אשר תתומחר בש"חאוסטרלי

  ימים. 90תוקף ההצעה 

 



 

 תאריך : ________
  הסכם

 

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

 .("הציוד" או "המוצרים"לן:)לה למוניטור עוברי כורסאות לאספקת

 

 ההסכם תקופת .1

 ועד יום  _______ ___החל מיום ____ שלוש שניםלמשך הסכם זה יעמוד בתוקף  1.1

 .(""תקופת ההסכם להלן:)

, אחתבת שנה  נוספתבתקופה ההסכם למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת  1.2

 ת הספק.תנאים מיטיבים כפופים להסכמ .או מיטיבים עם מכבי זהיםבתנאים 

  

 תמורה .2

 להסכם זה. כנספח א' יהיו כמפורט במחירונים המצ"ב המוצרים ומחיריהםרשימת  2.1

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

 .נספח א'תחזוקה במחירים אשר לא יעלו על הנקוב ב

י מכבי, התקנתו, הדרכה התמורה כוללת את עלויות ההובלה, אספקת הציוד למתקנ 2.3

 ותחזוקה שוטפת בתקופת האחריות.

התמורה בשקלים תחושב על פי שער החליפין הידוע במועד  –מחירים הנקובים במט"ח  2.4

 ההזמנה.

 

 תנאי תשלום .3

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

ים במטה מכבי, חשבוניות בגין חשבוניות בגין רכש ציוד יוגשו למחלקת רכש ציוד וחומר 3.2

 .אחזקה יוגשו לאחראי אחזקת ציוד רפואי במחוזות 

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

ידי -מלא ובתעודות משלוח מקוריות חתומות על בנספח ב'החשבונית לתשלום תלווה  3.4

 ימה. המקבל בציון שם מלא וברור של המקבל, תאריך קבלה וחת

הגשת חשבונית בגין קריאת שירות במסגרת שירות לפי קריאה לאחר תום תקופת  3.5

 . כנספח גהאחריות, תלווה בדו"ח שירות מצ"ב 

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות( יאישור עפ"י חוק עסקאות גופים צהספק יציג בפני מכבי  3.6

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

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

 בהתאם לחוק. למע"מ ועסקאותי

 

 



 ציוד/המוצריםאספקת ה .4

המוצרים באופן סדיר הספק מתחייב לספק למכבי במשך כל תקופת ההסכם את הציוד/ 4.1

 .ימים 21תוך ושוטף ב

, וימסרו לאתר המזמין אתרהבהתאם לשעות הפעילות של  הלמכבי יהי ציודמשלוח ה 4.2

 מזמין בלבד ולא יושארו בכל מקום אחר, ולרבות יחידות אחרות במכבי.ה

האספקה תתבצע בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי מראש, בכפוף לכך שמכבי תקצה  4.3

פי הנחיות היצרן, כפי -מקום מתאים ואת התשתיות הנדרשות, בתיאום עם הספק ועל

 ידי הספק. הספק יעביר למכבי את דרישות התשתיות מראש. -ימסרנה עלשת

. תעודת משלוח ספח ב'וימלא את סעיפי נ מקבל על תעודת משלוחהיחתים את  ספקה 4.4

כלומר אישור כי הציוד התקבל, הותקן,  –ונספח ב' מלא יהוו אישור ל"מסירה" חתומה 

ה לשימוש בו, לשביעות רצונם, הופעל באופן תקין והמשתמשים בו קיבלו הדרכה מתאימ

  .ידי מנהל המתקן-לרבות הוראות הפעלה ובטיחות, וכפי שיאושר בכתב על

הספק מתחייב לספק את אותו המותג משך כל תקופת ההתקשרות. מכבי שומרת לעצמה  4.5

 הזכות לרכוש מהספק מותג אחר.

 החלפת דגם מוצר המסופק למכבי: 4.6

ופקים למכבי אלא בתיאום מראש הזוכה מתחייב כי לא יוחלפו דגמים המס 4.6.1

 ובהסכמתה. 

ין להחליף את הדגם/מוצר/מותג המסופק למכבי, באחריותו יבמקרה שבו הספק מעונ 4.6.2

ומחירה לא יהא גבוה  מזו של המוצר המוחלףלהציע חלופה שאינה נופלת באיכותה 

 יותר מהמחיר הקיים.

ת ישראל, לרבות ינתן ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינירות יהש 4.7

 שטחי יו"ש ורמת הגולן.

 .הספק מתחייב להמשיך לספק שרות גם בשעת חרום 4.8

מפסולת ואריזות כפי שהיה קודם  נקי שטח ההתקנהלהשאיר את הספק מתחייב  4.9

 להתקנה.

במתקן ה באותו יום אלא אם נציג מכבי יני האספקה וההתקנה תהיהספק מתחייב כ 4.10

 אישר אחרת.המקבל 

 

 קצועיתהדרכה ותמיכה מ .5

הספק ידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את הציוד בשימוש בציוד, בהפעלתו  5.1

ובתחזוקתו ברמת המפעיל, לפי הנחיות היצרן. ההדרכה תנתן במתקן מכבי בו יוצב 

הציוד, מיד לאחר התקנתו ותמשך עד אשר יוטמע השימוש בציוד, לשביעות רצון מנהל 

ם הדרכה מרוכזת למשתמשי הציוד, כפי שיתואם כן, מתחייב הספק לקיי-המתקן. כמו

 עם מכבי.

למכבי שמורה הזכות לקבל הדרכות והסמכות ברמת איש שרות לאחזקת ותיקון הציוד,   5.2

 לצורך טיפול בציוד מכבי בלבד. 

 



 אחריות ושירות תחזוקה  .6

שיוצב במתקני מכבי  ציודהספק מתחייב לספק, ללא תשלום נוסף, שירותי תחזוקה לכל  6.1

תקופה של _______ שנים, ממועד המסירה וההתקנה של כל מכשיר )להלן:  במשך

"(. מוסכם כי התמורה בגין שירות התחזוקה בתקופת האחריות כלולה תקופת האחריות"

 .ציודבמחיר ה

 בתשלוםשמורה למכבי האופציה לרכוש מהספק שירותי תחזוקה תקופת האחריות, בתום  6.2

  כמפורט בנספח א'.

, תיקון ו/או החלפה של חלקים פגומים, תיקוני תקלות וקלקולים יכלולשירות התחזוקה  6.3

במצב תקין או לשם  ציוד)כתוצאה משימוש סביר(, אספקת חלפים הדרושים לשמירת ה

השבתם לתפעול תקין. השירות כולל את כל העבודות, החומרים והחלקים הדרושים לשם 

  ביצוע התחזוקה.

 במסגרת תקופת האחריות רים ללא הגבלה במספרהספק מתחייב, לתקן כל תקלה במכשי 6.4

 שירות לפי קריאה, בתום תקופת האחריות ובמסגרת

הספק  מתחייב להחזיק מלאי סביר של חלקי חילוף ככל הדרוש לתיקון ולתחזוקת הציוד.  6.5

הספק ישתמש לצורכי התיקון אך ורק בחלקי חילוף מקוריים, כל זאת ללא קשר לאופן בו 

 התחזוקה בתשלום.תבחר מכבי לביצוע 

 הספק יצרף להסכם זה, במעמד חתימתו, את מחירון חלקי החילוף העיקריים של היצרן. 6.6

בכל חשבונית שתוגש בגין קריאת שירות, במידה ותופעל, לאחר תום תקופת האחריות, 

יצויין המחיר המלא,  אחוז ההנחה המיוחד למכבי ממחירון היצרן כנקוב בנספח א' 

 אחר הנחה למכבי. להסכם זה, והמחיר ל

, בימי ו' 17:00 - 8:00ה, בין השעות -בימים א ספקהידי -שירותי התחזוקה יינתנו על 6.7

בשעות לא יסתיים טיפול בתקלה או השירות במידה וה .8:00-13:00ובערבי חג בין השעות 

 לא תחויב בתוספת כל שהיא בעבור שעות שמעבר למפורט לעיל. מכבי אלה, 

 . ימי עסקים  3עד רות יהיה זמן תגובה לקריאת שי 6.8

למעט שבתות וחגי  שעות מקבלת קריאת השירות, 72הספק מתחייב לתקן כל תקלה תוך  6.9

 ראל.יש

הספק מתחייב להחזיק בכל תקופת ההתקשרות צוות עובדי שירות ותחזוקה הבקיאים  6.10

בתחזוקת המכשירים מהדגם נשוא ההסכם, על כל רכיביהם, ובעלי הכישורים הנדרשים 

 פי הסכם זה.-מילוי התחייבויות הספק על לצורך

הספק מצהיר, כי הוא רשאי ומוסמך מטעם היצרנים הנ"ל ומסוגל לתת שירותי אחזקה  6.11

שוטפת, שירותי תמיכה מקצועית וביקורות טכניות לציוד, לפי המפורט במסמכי המכרז  

 וכן למכור ציוד מתוצרתם.

ו כל האישורים  וההיתרים, הספק מצהיר כי משך כל תקופת ההתקשרות יהיו בידי 6.12

 הנדרשים על פי כל דין, למכירת הציוד ומתן השרות.

הספק מתחייב, כי במידה ויפסיק להיות משווק מורשה / שותף עסקי  של אחד היצרנים או  6.13

במידה ואלו ישללו ממנו, מכל סיבה שהיא, יודיע הזוכה למכבי מיד כשיוודע לו על כך. 



סיק את ההתקשרות עם הזוכה, והזוכה מתחייב לשתף במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפ

 פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.

הספק מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה  6.14

 בטוחות, בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

 

 ן רוחנייקני זכויות .7

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

אחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את הציוד למכבי וכי אין באספקת הציוד משום 

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

יות וטענות של צד שלישי בציוד, ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכו-היה ותתבע מכבי על 7.2

לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לה כתוצאה מתביעה  הספקמתחייב 

 שכזו.

 

 מועסקי הספק .8

הציוד ושירות מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת הספק  8.1

שלוחיה  מכבי ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה אול התחזוקה

, על חשבונו הוא בלבד, ועליו באופן בלעדי של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם. תחול האחריות לגבי 

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

 שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין יןוב במישרין בין ,להם שייגרם לרכוש נזק

 אספקת הציוד ו/או מתן שרות התחזוקה למכבי. בעת

, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם מכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה 8.3

יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות 

  רק זה.פ

 

 אנשי קשר .9

 .עם  הספקלהיות איש הקשר הישיר  שרון ויצמןבי ממנה בזאת את  מכ 9.1

 מכבי.עם  להיות איש הקשר הישיר  _____הספק ממנה בזאת את  _____ 9.2

 שם: ___________________  טלפון:_________________________

 :_______________________    EMAIL:_________________  נייד

 

 הסבת הסכם .10

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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 

 אחריות וביטוח .11



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

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

ו/או לעובדיה/או ללקוחותיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר 

"( ו/או המוצרים" או "השירותים)להלן:" אספקת הציוד והשירותים נשוא הסכם זה עם 

 במסגרתם, כמפורט ומוגדר בהסכם זה.

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

הוצאה ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או תשלום שייגרמו למכבי, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד 

בגין תביעה שתוגש נגד מכבי, כתוצאה מאירוע, שהינו באחריות הספק, על פי ההסכם 

ו/או על פי כל דין לכל  ו/או על פי כל דין, והכל מבלי לגרוע מזכויות מכבי על פי הסכם זה

תרופה ו/או סעד אחרים ובלבד שניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה ו/או 

 הוצאה ו/או תביעה כאמור.

פי כל דין, ממועד -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על  11.3

ב הספק לערוך תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחיי

ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את 

להסכם זה ומהווה   ה' כנספחהביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן 

(, וזאת למשך כל "הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הספק"חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: 

בות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר פי ההסכם, לר-תקופת ההתקשרות על

וביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד 

 )שלוש( שנים מתום תקופת ההתקשרות. 3-לתום תקופת ההתיישנות, אך לא פחות מ

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

 .ההסכם

הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין  11.4

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

היינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ות

ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. 

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

 הספק.

ם אחד ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הספק להמציא למכבי, לא יאוחר מיו 11.5

לפני מועד חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור לעיל בהתאם 

לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הספק מצהיר, כי 

ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי 

ותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מתלה ומקדמי להתחלת מתן השיר

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-מהתחייבויותיו של הספק על

ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על 11.6

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

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

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



ככל שתקופת ביטוחי הספק תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה,  11.7

לעיל בגין  11.3מתחייב הספק להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

 פי ההסכם.-הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

לרים, על הספק להתאימם לערך הנקוב מובהר, כי היה וסכומי הביטוח הינם בדו
 בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

ו/או  11.3ידי הספק כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 11.8

לעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל  15.5

 זה.תשלום המגיע לזוכה לפי הסכם 

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

ידי -מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על 11.9

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

 11פי סעיף -תאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו עלשיידרשו על מנת לה

זה. הספק מצהיר ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט 

לעיל אינן מטילות על מכבי ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים 

, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי נשוא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם

פי כל דין, וזאת בין -פי הסכם זה ו/או על-לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על

אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת 

 הביטוחים ובין אם לאו.

ידי -ביטוח אשר נערך עלביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל  11.10

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

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

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

ום לב החובות המוטלות על הספק, לרבות אי ביטוחי הספק יכללו סעיף, לפיו אי קיום בת 11.11

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

 בזכויותיה של מכבי לקבלת שיפוי. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או  11.12

נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו,  תביעה כנגד מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל

והוא פוטר את מכבי ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת 

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

מה )אך למעט תוצאתי(, תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי מכבי ומי מטע

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

הספק מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים  11.13

נשוא חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה 

זה, על כל תנאיהם, וזאת  11יים את הביטוחים המפורטים בסעיף יתחייבו לערוך ולק

פי המוגדר בסעיף -למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק או לתקופה מאוחרת יותר על

זה. לחלופין, רשאי הספק לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר  15

 התחייב לערוך כמפורט לעיל. 



וליסות הספק, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פ 11.14

נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף 

 אותם.

 

 שמירת סודיות ופרסום  .12

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

ת או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב בקשר עם ביצוע ההסכם או השירו

 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-העונשין, התשל"ז

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

 כפופים 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 מידע  12.4.1

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

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

 (."המידע"פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: -על ספקבמסגרת ביצוע התחייבויות ה

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

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

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

, נותני שירותים והמועסקים ספקהמורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי ה ספקלעובדי ה

כתב התחייבות אישי  פי ההסכם יחתמו על-על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

 ספק)בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות ה ספקלשמירת סודיות כלפי ה

לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח 

יהא אחראי כלפי מכבי  ספקידי מכבי(. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי ה-שיומצא על

 ידי עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.-על למילוי האמור

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 12.4.4

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

 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

 יבות לשמירת סודיות;מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחי 12.4.4.2

 .ספקמידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של ה 12.4.4.3

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

 הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו. ספקשה

לא יהא  ספקוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הכי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע ה 12.4.5

 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

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

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

מודע לכך שהמידע הינו  ספקוהפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי ה

 חלק מנכסיה של מכבי.

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

סף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או מי האזרחיות והפליליות )בנו

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

 , וכל דין רלבנטי נוסף.1996-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1981-התשמ"א

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

 

 שונות .13

הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה עשוי  13.1

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

 לזוכה ממכבי.

ותא מרכזיים רפואיים : אסלרבות, אך לא רקלכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי,  13.2

  בע"מ, קאר-מכבי טבעי, מכביו קרן מכביעמותת , בע"מ , מכבידנטבית בלב בע"מבע"מ, 

את שמורה הזכות לרכוש  אתה וכד' מכבי יזמותמכבי מגן, אגודת אחזקות בע"מ,  מכבי

 בהסכם זה. ההסכם הקבועים תנאי , ושאר על פי המחירים המוצרים מהספק

, תוך חודש מהודעת מכבי על רצונה בכך ולכל B2Bבר לשירותי  לדרישת מכבי הספק יתח 13.3

 המסרים שמכבי תחליט להפעיל, זאת מול החברה אשר עובדת עם מכבי ובמימון הספק.

לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית מרכזת  13.4

 במבנה שתגדיר מכבי.

את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים  הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה 13.5

, 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. 

 ין עדבמישרין ובעקיפעל ידה למכבי רותים וטובין שסופקו יעבור שבספרי החברה מכבי 

 ₪. 0עומדת על  31.12.2015תאריך  

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  13.6

ידי צד למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו 

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

 68125תל אביב,  27רח' המרד  –כבי שירותי בריאות מ

                                     רח':       :  הספק

                            

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 13.7

 .il waizman_sh@ mac.orgמכבי: 13.7.1



        הספק: 13.7.2

  

 

 

 

 

                

  ולראיה באו הצדדים על החתום :
 

 

 

 

 

 

  _______________   _______________ 

 הספקבריאות        מכבי שרותי  

 

    שם מלא של החותם:      



 

 'נספח ב

 עדכון ואימות פרטים -אישור קבלת ציוד במתקני מכבי 

 

 כלל הפרטים בטבלה זו ימולאו ויעודכנו ע"י נציג מכבי מקבל הציוד (1

יג מכבי, יועבר ע"י הספק בצירוף חשבונית מקור נספח זה, לאחר שמולא ונחתם  ע"י נצ (2

 ותעודת משלוח מקורית וחתומה למחלקת רכש ציוד רפואי במטה מכבי.

מבלי לגרוע מהאמור במסמך הרכישה, צירוף הטבלה, לאחר שמולאה ע"י נציג מכבי,   (3

 הינו תנאי לתשלום עבור הטובין שסופקו.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תיאור 

 קום ימ

 פונקציונלי

  

ציוד 

)מס"ד 

  כבי(מ

 

תיאור 

 ציוד 

 

התאמה  

בין ת. 

משלוח 

 להזמנה 

האם  

סופקו 

ספרות 

כתובה, 

הנחיות 

 יצרן

והוראות 

 בטיחות

האם  

 בוצעה

הדרכה 

 מעשית 

עמידה  

  במפרט

מספר  

הזמנת 

 רכש 

 

 ספק 

שם  

ושם 

משפחה 

העובד 

שקיבל 

 הציוד 

 

 חתימה 

                      

                      

                      

                      



 נספח ג'  

 למכשיר____________ שרותדוח דוגמה לשדות חובה ב

 

 נתוני כותרת:

 

 תאריך:____________ חברה: ____________ שם הטכנאי: ____________

 

  דגם: ____________  יצרן: ____________

 

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

 

 מחוז: ____________ שם הסניף: ____________

 

 

 :גוף הדוח

 

 

 פרוט הבדיקות והתיקונים שבוצעו והחלקים שהוחלפו במהלך התיקון

_______________________________________________________________:טיפול/

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 חתימת הטכנאי: ____________

 

 אישור נציג הסניף:

 חתימה: ____________  תפקיד: ____________ שם: ____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  נספח ד'



 םידוח אחזקה כוללת ומונעת למכשיר

 

 מס'
דגם 

 מכשיר 

מס"ד 

 מכבי

S

.

N 

סני

 ף

תארי

ך 

קליטה 

 במכבי

איש 

קשר 

מחוז

 י

איש 

קשר 

במתק

 ן

מועד 

יציאה 

מאחריו

 ת

עלות 

תחזוק

 ה לשנה

תכנון וביצוע  

אחזקה 

 רבעונית

          1 2 3 4 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח ה'



 אישור עריכת ביטוחי הספק

 תאריך:_____________ 

 לכבוד

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

 "(מכבי" )להלן ביחד ולחוד:

 

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 

ם וכן כל השירותיאספקת כורסאות לבדיקות מוניטור "(  בקשר עם מתן שירותי הספק)להלן: "

 " השירותיםהנלווים כמפורט וכמוגדר בהסכם שנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: "

)להלן: ת ביום _______ "( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימההסכם" -ו

 "(.תקופת הביטוח"

כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי  ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .1

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

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

ביטוח. הביטוח הלאירוע ובסה"כ לתקופת ₪  20,000,000  השירותים, בגבול אחריות של

מי  קבע כי נושאים בחובות מעביד כלפיו מי מטעמה במקרה וייורחב לשפות את מכבי ו/א

 .ספקמעובדי ה

ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי 

ם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, שפועל מטעמה, בקשר ע

ביטוח. שם המבוטח בפוליסה הלאירוע ובסה"כ לתקופת  ₪    4,000,000 בגבול אחריות של

יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף 

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

רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש באחריות או 

 .בפיקוח או בשליטת הספק

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

 ו/או הבאים מטעמו הספק י"עמשווק, מסופק מטופל,  המיוצר, רעקב מוצבקשר עם ו/או 

 טוח.הבילתקופת  כלתביעה ובסה" ₪   2,000,000של בגבול אחריות "( המוצרים)להלן:"

נזק הנובע ישירות מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה "מוצר" הפוליסה מורחבת לכסות גם 

למעשי ו/או  הבשל אחריותמכבי  תלשפות אורחב מהביטוח כאמור .   כהגדרתו בפוליסה

נזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב להספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר מחדלי 

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

טיבית מיום רטרואק תחולה. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת אחד מיחידי המבוטח

החלה בטרם נחתם  זאתשבנדון, גם אם פעילות  השירותיםתחילת פעילות הספק בקשר עם 

 מסיבה יחודש לא או יבוטל בחברתנו שהביטוח במקרה .___________ההסכם, אך לא לפני 

 חודשים 6 למשך, מוארכת ותביעות נזקים גילוי תקופת תחול בפוליסה כי מוסכם, כלשהי



 ושעליו הביטוח בתקופת שיארע אירוע וכל בחברתנו הביטוח תוקף פג וב מהמועד נוספים

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

 ₪ .  100,000 לסך עד   recall -. הביטוח מורחב לכלול כיסוי להביטוח תקופת במהלך ההודעה

 

 כללי 

פרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח לבדו אחראי לתשלום ה ספקה .4

 המפורטות לעיל. 

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .5

ו/או  מכביוכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי  הו/או מי מטעמ מכבי

 .המי מטעמ

מכל סיבה שהיא במשך כל ישונו לרעה יטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או אנו מאשרים כי הב .6

 יום מראש. 30הודעה על כך בדואר רשום  מכביתקופת הביטוח מבלי שניתנה ל

 "ביט", לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כספקמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות ה .7

 כל נוסח אחר שיחליף אותם.או  במהדורתו 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(       


