
   
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 

 

 
                           בעיסוק לריפוי מתכלה וציוד סדים להכנת חומרים לאספקת מחיר להצעת בקשה  

 ("הבקשה" –)להלן 
 

 כללי .1

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

 (, כמפורט בבקשה."המוצרים והשירותים" –)להלן סדים וציוד מתכלה לריפוי בעיסוק 

לדואר ניר לוי שלוח אל לעל גבי טופס ההצעה המצורף ו למלאאת ההצעות יש  .1.1

 .91.90.10עד יום  lev_nir@mac.org.ilאלקטרוני 

את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי אינה מתחייבת לקבל  .1.1

 מכבי רשאית לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.1

היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר  .1.1

 שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

  יחידות עבור אבלואציה. 1 מתחייב לספק, ללא חיוב, מציעהצורך, הבמידה  .1.1

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  .1.1

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

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

 לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.

ימים מקבלת  7ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .1.1

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

 בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.

ציג את פרטי הצעתו הכלכלית, ככל שתוכרז כזוכה, ידוע למציע שמכבי תהא רשאית לה .1.1

 .בפני מציעים אחרים

 



 המפרט המבוקש:  .2
 

 מוצר .1.1
 להכנת סד, על פי רשימה מצורפת. הנלווים האביזרים+  לסדים פלטות – סדים 

 
האספקה תתבצע למכוני ריפוי בעיסוק של מכבי שירותי בריאות בפריסה  .2.1.1

 ארצית.
 

 ת ההזמנה.מיום הוצאעבודה ימי  7האספקה תעשה תוך  .2.1.2
 

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

 ההצעה פרטי למילוי והאומדן הפריטים רשימת את המכיל אקסל קובץ ב"מצ
 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .1.1
 

 .__                                                                                                    : יצרן .1.1

 
 ___________________________________________ . ארץ ייצור .1.1

 
 לקוחות מרכזיים למוצר /שרות: .1.1

 

ותק במכירת  חברה
 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

    

    

    

 

 :_____________________תקופת הערכות נדרשת לשם תחילת אספקות .1.1
      פגות תוקף : .1.1

 
 מסמכים שיש לצרף להצעה:  .1.1

 

 מפרט מלא של המוצע 

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

 הערות .1.1

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

 המחירים אינם כוללים מע"מ . 
 ספרות אחרי הנקודה. 2-אין להציע מחיר עם יותר מ 

 /לכל מטבע אחר יש לבקש אישור ליש"ט.  /אירו /ארה"ב $ ניתן להציע הצעות בש"ח
  מראש.

  ימים. 09תוקף ההצעה 
 

 



 ________תאריך : 

  הסכם

 

 

 ("מכבי" - להלן)בין מכבי שרותי בריאות 

 (."הספק" -להלן ) ח.פ. __________לבין ____________

 

 חומרים להכנת סדים וציוד מתכלה לריפוי בעיסוקלאספקת: 
 

 

 ההסכם תקופת .1

ועד יום   _____החל מיום ____חודשים  60למשך הסכם זה יעמוד בתוקף  .1.1

 .("תקופת ההסכם" - להלן)_________

למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשנה נוספת, בתנאים  .1.2

  זהים או מיטיבים עם מכבי. תנאים מיטיבים כפופים להסכמת הספק.

, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, 1.2בסעיף  על אף האמור לעיל .1.6

יום מראש.  09ב ידי משלוח הודעה בכת-בכל שלב ומכל סיבה שהיא, וזאת על

את הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו  ספקבמקרה זה תשלם מכבי ל

חזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור י ספקהופסקה ההתקשרות, או ה

 .התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות

 

 תמורה .2

יהיו כמפורט ומחיריהם  המוצרים המסופקים על ידי החברה למכבי רשימת  .2.1

 להסכם זה.בקובץ אקסל   כנספח א'  המצ"בבמחירונים 

התמורה בשקלים תחושב על פי שער החליפין הידוע  –מחירים הנקובים במט"ח  .2.2

 ההזמנה. במועד 

היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת  .2.6

ההתקשרות עם מכבי, תעמוד למכבי הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

הספק הזוכה על בסיס המחירים בהם זכה בחשב הכללי, מתחילת  להתקשר עם

 התקשרותו עם החשב הכללי ועד סיום ההתקשרות עם החשב הכללי.

 תנאי תשלום .3

 יום.  00 התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף + .6.1

 על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג החשבונית. .6.2

בוריים )אכיפת ניהול יאישור עפ"י חוק עסקאות גופים צהספק יציג בפני מכבי  .6.6

 המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס 1070 – חשבונות( תשל"ו

נוהג לדווח לפקיד השומה על  הואפטור מניהול זה, על כי  או מע"מהכנסה וחוק 

 בהתאם לחוק. למע"מ ווכן נוהג לדווח על עסקאותי והכנסותי

 



 

 יםאספקת המוצר .4

במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר למכבי מתחייב לספק  הספק .1.1

 .בהסכם זהכקבוע  ימים 7מקסימום  ושוטף, תוך

לרבות   ,נתן ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראליהשרות י .1.2

 .שטחי יו"ש ורמת הגולן

   .באתרי מכביוהדרכה   הובלה, אספקהעלויות כולל  הנקוב במחירון המחיר .1.6

למכבי יהיו בהתאם לשעות הפעילות של כל אתר, וימסרו לכל  אספקת המוצרים 1.1

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

הספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הזמנות במייל, במידה  1.4

 ר מכבי באופציה זו. ותבח

 

 קנין רוחני זכויות .5

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה  הספק .4.1

חוקית או אחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את המוצרים למכבי  וכי אין 

באספקת המוצרים משום הפרת פטנט ו/או פגיעה כלשהי בזכויות של חברה ו/או 

 גוף לרבות אדם אחר כלשהו. 

 

 ניהול מלאי  .6

 , באופן מידי וללא כל דיחוי. במי מהמוצריםעל כל מחסור הצפוי  דווח למכביי הספק .0.1

המוצר/ים מספק  את במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש .0.2

 שפה את מכבי בגין פערי העלויות, אם יהיו. ספק ההסכם יכראות עיניה, ו  חלופי 

 

 החלפה והחזרת  מוצרים .7

אשר יוחזרו על ידי  תשלום כל  מוצר תקול הספק יחליף באופן מידי וללא תוספת  .7.1

 מכבי.

ימים  7של מוצר/ים יבצע זאת הספק על חשבונו, בתוך  recallהיה ויידרש הליך של  .7.2

ידי החוק או בדרישות משרד -ממתקני מכבי, אלא אם כן יוגדר אחרת על

הבריאות. בגין סחורה שתוחזר, ישלח הספק זיכוי לפי ערך הזמנת ההחזרה 

 י שער הזמנת החזרה(.שהוקמה )לפ

 

 

 

 

 



 קנסות .8

לא מילא הספק הזוכה את התחייבויותיו הבאות בהתאם לדרישות, זכאית  .1.1

 לפיצוי מוסכם כלהלן: מכבי, 

 קנס חריגה דרישה הנושא

מעלות ההזמנה בגין  1% פיגור באספקה ימים 1תוך  מועד אספקה

 כל יום פיגור.

 

 ת.ריגוותדירות החמכבי תשקול הפעלת הסעיף בהתאם לסוג החריגה  .1.2

פי סעיף זה הינם פיצויים מוסכמים וגביית הסכומים תעשה בלא צורך -הפיצויים על .1.6

 מהחשבונות השוטפים.  בהוכחת נזק. הקנסות יקוזזו על ידי מכבי 

 

 קנין רוחני זכויות .9

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה  הספק .0.1

חוקית או אחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את המוצרים למכבי  וכי אין 

באספקת המוצרים משום הפרת פטנט ו/או פגיעה כלשהי בזכויות של חברה ו/או 

 גוף לרבות אדם אחר  כלשהו. 

לשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי ידי גורם כ-היה ותתבע מכבי על .0.2

לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם  הספקבמוצרים, מתחייב 

 לחברה כתוצאה  מתביעה שכזו.

 

 מועסקי הספק .11

 המוצריםהספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  .19.1

ו כעובדיה או שלוחיה של ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשב מכבי ל

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

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם. ועליו תחול האחריות לגבי 

 נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה .19.2

 מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם שייגרם לרכוש נזק או ,גופני

 אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי. בעת שאירע מנזק או

, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, מכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה .19.6

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

 מהמוצהר בהוראות פרק זה.

 

 

 

 



 אנשי קשר .11

 .עם  הספקלהיות איש הקשר הישיר ניר לוי  כבי ממנה בזאת את  מ .11.1

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

 שם: ___________________  טלפון:_________________________

 :_______________________    EMAILסלולרי:_________________  

 

 הסכםהסבת  .12

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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 אחריות  .13

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה הספק יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או  .16.1

צאתי מכל סוג וללא יוצא מן פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזק תו

הכלל, שיגרמו למכבי ו/או לעובדיה/או ללקוחותיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד 

שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם אספקת הציוד והשירותים נשוא הסכם זה  

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

 זה.

ות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל הספק מתחייב לפצות ו/או לשפ .16.2

נזק ו/או 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, והכל מבלי לגרוע מזכויות מכבי 

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

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

 

 ביטוח  .14

14.1 

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

השירותים, לפי המוקדם, מתחייב ממועד תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן 

הספק לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים 

 בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח

ו/או  "ביטוחי הספק"להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: 

פי ההסכם, לרבות כל -התקשרות על(, וזאת למשך כל תקופת ה"הביטוחים"

הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר למשך כל תקופה נוספת לאחר תום 

)שלוש( שנים  6-תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך לא פחות מ

 מתום תקופת ההתקשרות.

 מובהר, כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח, וניתן להמירם לסכומים 



ר ארה"ב, בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום דול
 עריכת ההסכם.

 

הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב,  14.2

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

ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ביטוחי הספק תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, 

ההתקשרות על פי 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.

יום ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הספק להמציא למכבי, לא יאוחר מ 14.6

אחד 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 

ירותים על ידו, ואולם על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן הש

פי כל -פי הסכם זה ו/או על-אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על

 דין.

ידי הספק כדי לצמצם או -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על 14.1
לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת 

בתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי הביטוחים כדי לשחרר את הספק מחו
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-מטעמה בגין כל נזק שהספק אחראי לו על

ככל שתקופת ביטוחי הספק תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה,  14.4

לעיל  14.6מתחייב הספק להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 
פי -ו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות עלבגין הארכת תוקפ

 ההסכם.

מובהר, כי היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הספק 
להתאימם לערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום 

 חידוש עריכת הביטוח.

 

 14.6ידי הספק כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 14.0
לעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר,  14.4ו/או 

 בעיכוב כל תשלום המגיע לזוכה לפי הסכם זה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי חוק 

 .1079-החוזים )תרופות(, התשל"א

 

מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא  14.7
די הספק כאמור לעיל, והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או י-על

התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור 
זה. הספק מצהיר ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת  14פי סעיף -להתחייבויותיו על

ו/או מי מטעמה הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי 



כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, 

היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת 
פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים -פי הסכם זה ו/או על-על הספק על

 אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין 

-ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על 14.1
ידי מכבי, וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. 
כמו כן, יתחייב המבטח שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם 

 )שלושים( יום מראש. 69דעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי לפחות תימסר הו

ביטוחי הספק יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק,  14.0
לרבות אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי 

 הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של מכבי לקבלת שיפוי.

ור לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה מבלי לגרוע מן האמ 14.19

ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע 
מנזק לרכושו, והוא פוטר את מכבי ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. 

ככל שערך פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הספק מתחייב, כי 
ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(, תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב 
כלפי מכבי ומי מטעמה )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון(, והספק מתחייב 

 פי הפוליסות.-לפעול למיצוי זכויותיו על

הספק מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן  14.11
ירותים נשוא חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו הש

זה, על  14קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף 
כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק או לתקופה מאוחרת 

את קבלני המשנה  זה. לחלופין, רשאי הספק לכלול 14פי המוגדר בסעיף -יותר על
 בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע מפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, מוסכם בזאת ב 14.12
 כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 
 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .51

ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, הספק מתחייב לשמור בסוד,  .14.1

כל ידיעה בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או 

במהלך או אגב ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת ההתקשרות, לפני 

 תחילתה או לאחר סיומה.

ה לפי סעיף הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עביר .14.2

 .1077-לחוק העונשין, התשל"ז 111

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר  .14.6

 שלה, כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 

 

 

 



 שונות .16

הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב  .10.1

חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, כספי שהספק עשוי להיות 

 מכל סכום שיגיע לספק ממכבי.

באחריות הספק להדריך את כל עובדיו לגבי הסיכונים הייחודיים במסגרת מתן  .10.2

 השירותים על ידם לפני תחילת מתן השרות על ידם ומעת לעת במהלך עבודתם.

פיקסלים,   199X 466בגודל חיתוך:  jpgלדרישת מכבי הספק יעביר קובץ מסוג  .10.6

 ידו.-רקע לבן של הציוד המסופק על

הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק  .10.1

 את השרות אינה בלעדית.

הספק מתחייב, כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו,  .10.4

לו על כך. במקרה זה, תהא מכל סיבה שהיא, יודיע הספק למכבי מיד כשיוודע 

מכבי רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הספק, והספק מתחייב לשתף פעולה 

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

: אסותא מרכזיים לרבות, אך לא רקלכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי,  .10.0

מכבי טבעי, ו קרן מכביעמותת , בע"מ , מכבידנטבית בלב בע"מרפואיים בע"מ, 

 אתה מכבי יזמות וכד'מכבי מגן, אגודת אחזקות בע"מ,  מכבי  בע"מ, קאר-מכבי

תנאי , ושאר על פי המחירים את המוצרים מהספקשמורה הזכות לרכוש 

 בהסכם זה. ההסכם הקבועים 

, תוך חודש מהודעת מכבי על רצונה B2Bלדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי   .10.7

ולכל המסרים שמכבי תחליט להפעיל, זאת מול החברה אשר עובדת עם בכך 

 מכבי ובמימון הספק.

לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית  .10.1

 מרכזת, בליווי קובץ ממוחשב, במבנה שתגדיר מכבי.

הספק מתחייב, כי השירותים ו/או המוצרים המוצעים על ידו לא נרכשו,  .10.0

פי חוק )איראן לבנון -שרין או בעקיפין, ממדינות שהסחר עמן אסור עלבמי

וסוריה(. כמו כן, מתחייב הספק להצהיר אם המוצרים / שירותים מיובאים 

 ממדינות להן אין קשרים דיפלומטיים עם מדינת ישראל.

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות  .10.19

, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי הספקתוחים בין מכבי לבין והסכומים שהיו פ

לא תהיה להם כל טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם 

זה. מוסכם כי היתרה של מכבי בספרי החברה עבור שירותים וטובין שסופקו על 

 ₪. 9עומדת על  91.91.2910ידה למכבי במישרין ובעקיפין עד תאריך  

מצהיר כי הוא עומד בכל החוקים, התקנות והנחיותיהן של הרשויות הספק  .10.11

הרלוונטיות בתחומי איכות הסביבה החלים עליו. כמו כן, לא עומדים כנגד 

 הספק תביעות או תלונות כלשהן בנושאי איכות הסביבה.



כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  .10.12

שנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על רשום על ידי צד למ

בעת  -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  6ידי הצד אליו נשלחה תוך 

 .המסירה בפועל

 

 

 

 01124תל אביב,  27רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות  .10.16

 רח' _________________________ -    _________________       הספק

 

 

 

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: .10.11

   lev_nir@mac.org.il מכבי:

    

   ____________________________  הספק:

   

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 
 

 

 

                                                     _______________  _______________ 

   הספק                     מכבי שרותי בריאות                                           

      

 

 שם מלא של החותם:____________________

 

     חותמת: 

 

 

 

 

 

 



 אישור עריכת ביטוחי הספק  -  נספח ב

     
 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 ________________ 
"(  לרבות בקשר עם מתן שירותי _______________________ וכן כל הספק)להלן: "

" השירותיםעם בהסכם שנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: " בקשרהשירותים הנלווים 
"( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימת ביום _______ )להלן: ההסכם" -ו
 "(.תקופת הביטוח"
 

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

, בגין 1019 -פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

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

לתקופת ₪  29,999,999לאירוע ובסה"כ  ₪  0,999,999השירותים, בגבול אחריות של  

הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי עובדיה ומנהלי במקרה ויקבע כי נושאים בחובות 

 מעביד כלפי מי מעובדי הספק.

 __________________פוליסה מספר 

 

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 

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

ע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הפוליסה תורחב לשפות לאירו₪   0,999,999בגבול אחריות של 

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

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

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

 בפיקוח או בשליטת הספק.

 __________________פוליסה מספר 

 

 , לרבות נזק גרר, בגין נזק גוף ו/או רכוש דין יעפ" הספקאחריותו של  כיסוי  -חבות מוצר טוחיב .6

 וו/או הבאים מטעמ הספק י"עמשווק, מסופק מטופל,  המיוצר, עקב מוצרבקשר עם ו/או 

 טוח.הבילתקופת  כלתביעה ובסה" ₪  1,999,999של בגבול אחריות "( המוצרים)להלן: "

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

למקרים בהם  מתבצעת בעיקר עבודה כגון הרכבה, –)ככל שרלוונטי כהגדרתו בפוליסה 

 הבשל אחריותמכבי ת לשפות אורחב מהביטוח כאמור .  התקנה ולא רק אספקת מוצרים(

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



עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך 

 תחולההפוליסה תהא בעלת  . בביטוח המפורט לעילבנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

 זאתשבנדון, גם אם פעילות  השירותיםרטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק בקשר עם 

 או יבוטל בחברתנו שהביטוח במקרה .ההסכם, אך לא לפני ___________החלה בטרם נחתם 

, מוארכת ותביעות נזקים גילוי תקופת תחול בפוליסה כי מוסכם, כלשהי מסיבה יחודש לא

 בתקופת שיארע אירוע וכל בחברתנו הביטוח תוקף פג וב מהמועד נוספים חודשים 0 למשך

 ועניין נושא לכל ייחשב, המוארכת הגילוי תקופת במהלך הודעה תימסר ושעליו הביטוח

. הגדרת המוצרים על פי הפוליסה הביטוח תקופת במהלך ההודעה נמסרה עליו כאירוע

 מקצועית, שירותי תחזוקה, ועדכוני תוכנה )לפי העניין .מורחבת לכלול גם: הדרכה, תמיכה 

למקרה ₪  49,999( בגבול אחריות של      recallהביטוח מורחב לכלול כיסוי להשבת מוצרים )

 ולתקופת הבטוח. 

 __________________פוליסה מספר      

 

 כללי

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

 המפורטות לעיל. 

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .4

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

 מטעמה. מי

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל  .0

 יום מראש. 69תקופת הביטוח מבלי שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, )למעט בטוח אחריות מקצועית( לא יהיו  .7

במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט" 

 נוסח אחר שיחליף אותם.

 

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

   לעיל.

 

 

  

 בכבוד רב        

 ___________חברה לביטוח בע"מ

 

 על ידי ____________________

      

 

  ) ותפקידושם החותם  (        


