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 מנהלה

 כללי .2

לספק  יםהמסוגל ספקים שניעם  להתקשר מעוניינת( "מכבי" - להלן)כבי שירותי בריאות מ .1.1

לה המשרדי ההנבו ,במתקני מכבי, בסניפיםאחזקה של תשתיות תקשורת ו התקנהשירותי 

 .רחבי הארץב המחוזות הפרוסים בכל

 ,הצעות מתאימות בהתאם ליעדים והכמויות המוערכות כמפורט במפרטמכבי מבקשת לקבל  .1.2

 . רזהמכשל מסמכי  'נספח א

למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם . חודשים 18ההתקשרות היא לתקופה של  .1.3

מיטיבים בתיאום עם ( 2)או  ,זהים( 1)בתנאים , בכל פעםחודשים  18תקופות נוספות בנות  3 -ב

 .הזוכה

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

 .פי שיקול דעתה הבלעדי-הכל על, רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה

 ,המחוזות השונים במכביחלוקת הפעילות בין שני הספקים הזוכים תבוצע על פי שיקול דעת  .1.5

כזה או אחר מכבי אינה מתחייבת לנתח פעילות . בהתאם למחירים ולשביעות הרצון המקצועית

 .ים/לספק

מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם  .1.6

 . אם ירצו בכך, להלן

 

 הגדרות .1

השונה מההגדרות , ספציפיתבכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה 

 .תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך, שלהלן

 .המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז 122/2113מספר  רגיל פומבי מכרז – "המכרז"

 ".מכבי שירותי בריאות" – "מכבי"

ניסוי . ט.ב.נ, מ"מכבידנט בע, (ר"ע)קרן מכבי , מ"אסותא מרכזים רפואיים בע – "הגופים הנוספים"

פי שיקול -הכל על, מ"בית בלב בע, מ"מכבי קאר בע, מ"מכבי יזמות וניהול בע, מ"ביצוע וטכנולוגיה בע

  .דעתם של הגופים

 

 

 .למסמכי המכרז 'נספח ב - ההתקשרותהגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם 
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 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.3

 בתמורה לתשלום 25.6.13ועד ליום  17.6.13החל מיום , המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש
את מסמכי , (שלא יוחזר)ח "ש  1,111  של, באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות

ענת ' אצל הגב, 14קומה , אביב-תלב 27המרד  ובברח, "מכבי שירותי בריאות"משרדי המכרז ב
  . 11:11-14:11בין השעות  ,'ה-'בימים א , מטעמהאו כל מי שימונה , מנדל

 

 בירורים ופניות .3.2

 בקשר למכרז או למסמכיו מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים נציגת .3.2.1
 .ועדת המכרזים רכזת, ענת מנדל' הגב: הינה

ב "בנוסח ובמבנה המצ Wordאך ורק בקובץ וזאת  7.7.13 הפניות תעשנה עד ליום .3.2.2

על המציע מוטלת . mandel_an@mac.org.il: דואר אלקטרוניבאמצעות , 'כנספח ז
 .13-5143643 :'מס האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון

 .תענינהלא  3.2.2 פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.2.3

שלחנה יתכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.2.4
 .לרבות מספר טלפון ,וכן פרטי נציג הקשר, התשובות ממכבי

  אר אלקטרונידובאמצעות , ידי מכבי-תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.5
 17.7.13 עד ליום

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

 באמצעות  ולא)יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד  ההצעה את .3.3.1

 122"/ 2113מספר  פומבי רגילמכרז " עליה ירשם אך ורק, במעטפה סגורה!( הדואר
, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ועדת המכרזים רכזת - ענת מנדל' לידי גב
 . 14קומה , תל אביב, 27המרד  ברחוב

להגשת המועד האחרון . 11:11-14:11בין השעות ', ה-'ההצעות תוגשנה בימים א
לא , הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור. 21:00בשעה  /7.2./1 יוםהוא  ההצעות

 !תתקבלנה

נספח ועל גבי המדיה המגנטית  'גנספח  –יש להגיש על גבי טופס ההצעה  ההצעהאת  .3.3.2
יודפס ויחתם על  1'ג -גיליון הצעת המחיר(. יוגש כקובץ אקסל) רזהמכשל מסמכי  2'ג

במקרה של . 'מנספח גהגיליון החתום מהווה חלק  .בחתימה ובחותמת -ידי הספק
 .בגיליון המודפסבע האמור יק, המדיה המגנטית לבין הגיליון המודפססתירה בין 

וביחד , הוא חלק מהם מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה כלביחד עם  ההצעה תוגש .3.3.3
י הנדרש "וכמפורט עפ, להלן 5 סעיף כמפורט ב, המסמכים שיש לצרף להצעה כלעם 

 .וזאת בעותק אחד, במכרז

בכריכתם מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז , מען הסר ספקל .3.3.4
וכי ההצעה תכלול , ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, נרכשו ממכבישכפי  תמקוריה

טים וכן תכלול את כל הפר, מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש את כל
 .ואת החתימות כנדרשהנדרשים 

תוחתם , כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, המציעים שיגישו הצעות יוודאו .3.3.5
וייכתבו עליה תאריך , או ממלא מקומה כאמור, ועדת המכרזיםרכזת י "המעטפה ע

 .ושעת קבלה

הצעות השל  לדחות את מועד ההגשה, לפי שיקול דעתה, ועדת המכרזים רשאית .3.3.6
 .ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם, נוספתלתקופה 

הזכויות המשפטיות בו וכל , התקשרותהל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.3.7
חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם , לדעת המציע, דבר אחר שיש לו

האמור  המציע יברר את כל. שהצעתו תזכהאם וככל  ,להתקשר עם מכבי בהסכם
, או מי מטעמה/והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו, על חשבונו, עצמוב

 .עקב כך

mailto:mahat_s@mac.org.il
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 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .4

 :יענה על כל הדרישות שלהלן רשאי להגיש הצעות ספק אשר .1.3

 .כחוק בישראל מורשהתאגיד  .4.1.1

 .1976-ו"תשל, בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים .4.1.2

וכפי שהם , לפי כללי חשבונאות מקובלים (2111-2112)בשנים האחרונות  הכנסותיו  .4.1.3

 .לפחות לשנה ₪ מיליון  1 הן, חות הכספיים השנתיים שלו"בדו משתקפים 

שימוש בקבלני משנה כפוף לאישור יאושר  .את השירות מסוגל לספק למכבי בעצמו .4.1.4

 .פרטני של מכבי מראש לפני ביצוע  כל עבודה

ותמיכה , התקנה, אספקה, בתכנון ,פחותלשנים  5של  בישראלנסיון מוכח בעל  הינו .4.1.5

 .וכל השירותים הכרוכים בכך של תשתיות תקשורת

 .בפריסה ארצית לקוחות בתחום תשתיות תקשורת 3בעל לפחות  .4.1.6

  .תשתיות תקשורת בתחוםעובדים מקצועיים  6מעסיק לפחות  .4.1.7

 .הלן ובציון האיכות המזערי הנדרשעמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ל .4.1.8

 .ובידו קבלה המעידה על כך, רכש את מסמכי המכרז ממכבי .4.1.9

באחד יעמוד  שלאמציע . עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה .1.4

 .הצעתו תפסל – התנאיםמ

, מסמךאשר לא המציא עם הצעתו , לאפשר למציע, אך לא חייבת, ועדת המכרזים תהא רשאית .4.3

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

רשיון או כל נייר אחר , היתר, אישור, ובלבד שכל מסמך, יקבע על ידהיתוך פרק זמן קצוב ש

 .    יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות, כאמור

  

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

. יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות( תשעים) 91כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,המציע יאשר .5.1

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

במקרה זה יהיה ו ,כל אחת יום( ששים) 61של עד  תונוספות להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופ

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

 .שלח על ידי מכבי בכתביבקשה כאמור ת

שלח למכבי על ידי המציע ית, הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות .5.2

ימי  1זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, ענת מנדל' לידי הגב, בכתב

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

 .על ידי המציע כהצעה שבוטלהתראה הצעתו , העדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמורב .5.3

, לעיל 5.3 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2 ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .4.1

 .לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי

 

 אישור עריכת ביטוחים .6

אישור ": להלן)ההתקשרות  עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכםאישור  .6.1

אישור עריכת ביטוחים טיוטא של  ,כחלק מהצעתו, המציע נדרש להגיש. ("עריכת ביטוחים



 
5 

 .בכפוף לזכייתו במכרז, על ידי חברת ביטוח מהחתו

 .לעיל 3.2סעיף  שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות .6.2

אישור , ההתקשרות יום לפני מועד החתימה על הסכם, הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי .6.3

 .חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח, עריכת ביטוחים

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .7

מכבי . חלק מההצעה או כל הצעה שהיא, כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותרמ .7.1

 .פי שיקול דעתה הבלעדי-הכל על, רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה

מפורטים ה אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים .7.2

ובאופן , והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים ,31%ואיכות  71%מחיר : להלן

 .היתרונות בחר ההצעה המעניקה למכבי את מירבישת

  :האיכות ציון .7.3

 : כלהלןציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה 

 פירוט מדדים קטגוריה
ציון איכות 

מזערי 
 לקטגוריה

משקל 
  %-ב

יכולות לוגיסטיות 
על פי  -וניסיון

התרשמות צוות 
 הבדיקה

 בפריסה ארציתהתאמת מערך השירות של הספק למתן מענה זמין  מידת 

70% 

10 

 3 מעבר לתנאים המוקדמים, בנשוא המכרזהנצבר  הניסיון מידת

 7 העומד לרשות המציע מספר צוותי ההתקנה

 20 כ יכולות לוגיסטיות וניסיון"סה

שביעות רצון 
או /מכבי ו)לקוחות 

 (מחווי דעה חיצוניים

 עמידה בהסכמים והתחייבויות לאורך זמן

70% 

15 

 15 עמידה בלוח זמנים

 20 השרות וההתקנות לאורך זמןאיכות 

 10 גמישות ומענה לצרכים מיוחדים

 20 התרשמות כללית מהספק

 80 כ שביעות רצון"סה

        

 

לשירותים והחומרים המפורטים בטופס המציע יקבע על ידי סכימה של הצעת יציון המחיר  .7.4

 .  במכפלת אומדן הכמויות (  1'נספח ג)ההצעה 

, המציע על פי הערכה כוללת של, את איכות השירות ויכולתו של המציע תבחןועדת המכרזים  .7.5

מוניטין של היצרן , רמת השירות, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, משאביו, מומחיותו

על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות , מך הנתונים שצרף להצעהס על ,ונסיון בארץ

לקוחותיו של המציע מהתקשרויות  וכן על סמך בדיקת המלצות ,שונות קודמות עם המציע

י צוות בדיקה שימונה "י ועדת המכרזים או ע"פי כל ממצא אחר שייאסף ע-לוכן ע, קודמות

 .להלן 7.8 כאמור בסעיף , אם ימונה, מטעמה

 . שעמדו בדרישות ההכרחיותההצעות  כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי ,יודגש .7.6

ברכיבים  איכות מזעריועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון  .7.7

או אשר /ו, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, לעילדהכלולים בסעיפי האיכות 

יקבע על ידה ולפי יקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שנאספו במהלך בדי

 . שיקול דעתה הבלעדי
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מכבי תהא , כהגדרתו להלן ,"נסיון גרוע"באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי  .8.7

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

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

 .11%-ביותר מ

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

 .העולים כדי הפרת חוזה, מחדלים אחרים של הספק

על פי שיקול , או הבהרות נוספות/נוספים ורשאית לדרוש מהמציע פרטים  ועדת המכרזים תהא .7.9

על מנת לבחון את המציע והצעתו , למלוא שביעות רצונה, דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון

 .במסגרת שיקוליה

שימונה  הצוות .ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים .7.11

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

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

 .שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש

 כלפי , מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות .7.11

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

 למקרה , לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה( אך לא חייבת)ועדת המכרזים תהא רשאית  .7.12

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

 .חודשים מיום תחילתו( שלושה) 3 י מכבי בתוךיד-לאו יבוטל ע, שהיא

 .מסמך האומדן יופקד בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז .8.33

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .8

 (שבעה) 7בתוך , למסמכי המכרז 'כנספח בהמצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם  .8.1

 .מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז עבודה ימי

אישור עריכת , ההתקשרות הסכםיום לפני מועד החתימה על , הזוכה מתחייב להמציא למכבי

 .חברת הביטוח ייד-לעביטוחים חתום ומאושר 

 ההתקשרותהסכם הסתייגויות בנוסח 3כי לא יתקבלו כל שינויים, ידוע ומוסכם על הזוכה

 .למכרז' כמופיע בנספח ב

 .נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתםהמכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי  מסמכי .8.2

ערבות בנקאית אוטונומית  מכביימסור המציע הזוכה ל, ההתקשרות במעמד החתימה על הסכם .8.3

 .ב"נוסח המצפי ה-לביצוע התחייבויותיו על

 

 ביטול המכרז .9

מציע  לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי .9.1

התקנה שירות ותחזוקה לים הסכם /ים הזוכה/ידי מכבי והמציע-על כל עוד לא ייחתם, כלשהו

 (.'נספח ב)והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות  תקשורת של תשתיות

על פי שיקול דעתה , לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .9.2

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

 .כאמור
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 .כל המציעים אשר הגישו הצעות במכרזאלקטרוני ל שלח בדואריהודעה על ביטול המכרז ת .9.3

רוכשי מסמכי מאו למי /ציעים במכרז ולא תהא למי מהמ, החליטה מכבי על ביטול המכרז .4.1

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

 

 עיון במסמכי המכרז .31

עיון , לאחר פרסום תוצאות המכרז, 1993-ג"התשנ ,לתקנות חובת המכרזים( ו)21בהתאם להוראות תקנה 

 ₪ 400ייעשה תמורת תשלום בסך של , כמפורט בתקנה האמורה ,של משתתף במכרז במסמכי המכרז

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

צוי זכויותיו במסגרת הליך יעיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מ

 . ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי ,ןאו מקצת ןכול, אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב. המכרז

 

 בעלות על מסמכי המכרז .22

אין . בלבדאשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות , נם קניינה הרוחני של מכביימסמכי המכרז ה

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

 .העתק מהם לידי אחראו /מסמכי המכרז להעביר אותם ו

 

 מכות שיפוטס .21

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

 . יפו -בתל אביב תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 



 'אנספח 

 מפרט
 כל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות אלא אם צוין אחרת

  כללי .2

מותקנת במכבי שירותי בריאות הינה תשתית כבילה אחודה להפעלת התשתית התקשורת  .1.1
 .מחשבים וטלפונים

על דרישות תקניות כלליות המקובלות בענף עיבוד הנתונים  תענה תשתית התקשורתנדרש כי  .1.2
וכן  ,התקן הישראלי הרלוונטי לכל נושא ועניין, הנחיות מכבי שירותי בריאות, והתקשורת

 .הוראות מפרט זה

המפורטות  הדרישותותענה על כל  CATEGORY 6aתקשורת שתותקן תעמוד בתקן התשתית  .1.3

 .TIA/EIA-568-B.2-10 -ב

 RIT:יהיו מתוצרת אחד היצרנים הבאים, למעט כבל התקשורת, ודת התקשורתכל רכיבי נק .1.4

PANDUIT, CORNING,AMP, 3M R&M. לא יתקבל ציוד של יצרנים  ,למען הסר ספק
 .אחרים

כי כל  המעידים מסמכי בדיקה מקיפים ומלאים , על פי דרישת מכבי, להציג יהיה על הספק .1.5

עומדת בדרישות ( נחושת מגשר, RJ-45אביזר קצה , כבללרבות )בנפרד  קומפוננטה

CATEGORY 6a. 

 חיווט צנרת ותעלות .1

להתקין  הספק יידרשיש להשתמש בתעלות ובמובילים קיימים אך ייתכנו עבודות בהן , ככלל .2.1
 .תשתית תעלות ומובילים תקנית

 .או מחיצות גבס ,קירות, כל הצנורות והתעלות יותקנו בצורה סמויה בתוך תקרות .2.2

 .הכבלים בין האביזרים יהיה רציף ללא חיבורים חשמלייםלרבות כל החיווט  .2.3

 :קו חוץ כולל3תיקון שלוחת טלפון ./

 איתור וזיהוי התקלה. 

 תשתית/השמשת ציוד. 

 הפעלה מלאה. 

 בדיקה. 

 :תכוללשל נקודת תקשורת  "העתקה" .4

 אביזר , שקע קצה, התקנת תשתית חדשה במקום הנדרש כולל כבלRJ 45 וכל  ,בארון תקשורת 
 .האביזרים הנדרשים

 חיבור מגשרים בארונות תקשורת\ימפור'ג. 
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 :תכולל" קומפלט ת נקודת תקשורתהתקנ" .5

  שעות עבודה. 

 אביזר , שקע קצה, התקנת תשתית חדשה כולל כבלRJ 45 וכל האביזרים  ,בארון תקשורת 
 .הנדרשים

 חיבור מגשרים בארונות תקשורת\ימפור'ג. 

 וחתזוקה שרות .6

כפוף לאישור פרטני יהיה שימוש בקבלני משנה . בכל דרגי התחזוקה שרות עצמאי נדרש לספק ספקה .6.1

האחריות לביצוע העבודה תהא בכל מקרה של  ,למען הסר ספק .של מכבי מראש לפני ביצוע  כל עבודה

 .הזוכה

  .ותקלותא מיומן ובכיר לטיפול בקריאות "ברמות מלאי וכבהתאם  ערךינדרש לה ספקה .6.2

שעות מרגע קריאת השירות והודעה במשרדי  24מתן שירותי אחזקה ותיקונים יתבצע תוך  .6.3

למעט מקרים בהם תידרש עבודה , החג/שעות מצאת השבת 18בשבתות וחגים תוך . ספקה

 .פ שיקול דעתה של מכבי"הכל ע, חג/בשעות שבת

 .ת בכל חלקי הארץצוות השירות יהיה נייד ומקצועי כך שיהיה ביכולתו לספק שירו .6.4

 .שעות מרגע הגעת הטכנאי לאתר 6משך הטיפול בתקלה לא יעלה על  .6.5

 .תיקןן כל תקלה יבוצע באופן רציף עד לסיום .6.6

 :תיקון תקלה כולל את הפעולות הבאות .7

 .תיקון כל רכיב או כבל שאינם תקינים .7.1

בהתאם לצורך לשם תיקון והשמשת  ,או כל פריט אחר ,מכלולים, החלפה מידית של אביזרים .7.2
או שווי  בחלקים חדשים וזהים אך ורק יעשה שימוש. האפשרי  הקדםבהמערכות התקולות 

  . שימוש בחלקים שווי ערך כפוף לאישור מכבי מראש באופן פרטני לפני ביצוע כל עבודה. ערך

חזקה או לעובד ח אירוע מפורט למנהל הא"על גבי דו –איתור ודווח מדויק של הגורם לתקלה  .7.3
 . אחר מטעמו

 :ח שיכלול  את הפרטים הבאים"הגשת דו .7.4

 .יוזם הקריאה ושעת הקריאה, תאריך הקריאה  .7.4.1

 .סיבת הקריאה  .7.4.2

 .תהליך האסקלציה פירוט כולל, הפעולות שננקטו לתיקון התקלה .7.4.3

 .שעת הגעה לאתר .7.4.4

 (.ח"העתק יצורף לדו, במקרה שידרש אישור החלפה מראש) רכיבים או מכלולים שהוחלפו .7.4.5

 .כמות השעות שהושקעה בתיקון התקלה .7.4.6
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 קוח ובקרה יפ .8

לבדוק ולפקח על טיב  מכביונה מטעם מזמין העבודה הוא הממ( לרבות המטה)בכל מחוז  .8.1
 "(.המפקח"להלן ) העבודה

שינוי של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם להזמנה או  או/ו תיקון ספקהמפקח רשאי לדרוש מה .8.2
 .לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתיקבע על ידו ספקה יתחייב במקרה זה. להוראותיו

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה  .8.3
ף לבדיקות הקבועות בתקנים נוס –כמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר .במבנה

לא יהיה רשאי להשתמש בחומר שנמסר לבדיקה ללא אישור מוקדם של  ספקה. הישראליים
 .המפקח

לטיב העבודה , המפקח יהיה הפוסק היחידי והאחרון בכל נושא שיתעורר ביחס לטיב החומרים .8.4
 .ולאופן ביצועה

 תאום עם מנהל האתר ונציגיו .9

, או שינויים בתחום מתקן קיים ופעיל/כוללת תוספת והעבודה הנדרשת במסגרת מפרט זה  .9.1
נוגעים בדבר ומתחייב לבצע את העבודה תוך תאום היתאם את העבודה עם כל הגורמים  ספקה

 .דרושה הקפדה מיוחדת לנושא הפסקות חשמל. ושיתוף פעולה מלא עמם

. מעבודתו לנקוט בכל האמצעים בכדי למנוע תאונות ונזקים לאדם ולרכוש כתוצאה ספקעל ה .9.2
ויחוייב  ,או כל אדם אחר מכבינגד , ישא בכל האחריות במקרה של תביעות פיצויים נגדו ספקה

 ספקאו /ובא כוחו או /ו שליחו או/ו בתשלום עבור נזק שיגרם לאדם או לרכוש כתוצאה מעבודתו
, מדרגות, רצפות: אחריות זו מתיחסת גם לשמירה והגנה על עבודות גמורות כגון. משנה שלו

 . 'ציוד וכו, מכשירים, צנרת, נגרות, ציפויים

 אחריות למבנים ולמתקנים קיימים .20

ויתקן על חשבונו כל נזק העלול  ,יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקנים הקיימים ספקה .11.1
או תת /או מתקנים עיליים ו/להיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה  לרבות התחברות למבנים ו

, לרבות צינורות מים) ספקהמפריע למהלך החופשי של עבודות המתקן  במקרה של. קרקעיים
 .מיד למפקח ולקבל הנחיות להמשך הטיפול על כך להודיע ספקעל ה( 'וקווי חשמל וכד, ביוב

 ,ומתקנים ,מערכות, מכל אחריות לנזק שיגרם למבנים מכבימצהיר שהוא משחרר את  ספקה .11.2
לשאת בכל ההוצאות הן הישירות והן כן ולשביעות רצון המפקח  ומתחייב לתקנם על חשבונו

למפקח תינתן הסמכות הבלעדית לפסוק לעניין  .ל"כתוצאה מהנזק הנ ככל שייגרמוהעקיפות 
 .בגין הנזקים שייגרמו ספקאו הפיצויים שיחוייב ה/ההוצאות ו גובה

 חומרים .22

 מידות המוצרים לגבי יפרט בהצעה ספקה. ישתמש בחומרים ומוצרים חדשים בלבד ספקה .11.1
 .לפני ההתקנה ציודהאישור המפקח לכל מרכיב של  את ויקבל ,ותיאור טכני מפורט

אישור זה אינו גורע במאומה מאחריותו  .ללא חיוב ספקיוחלף על ידי ה, ציוד שלא יאושר .11.2
 .לטיב החומרים המסופקים ולעמידותם בתנאי המפרט ספקהמלאה והבלעדית של ה

 ספקהתחייבות ה .21

הבין , על כך שקרא ספקמתחייב ה, שירות ותחזוקה לתשתיות תקשורת, במסגרת ההצעה להתקנה
ויפעל לאספקת הציודים המפורטים במפרט זה על כל סעיפיו וכי לא תהיה לו כל דרישה לתוספת 

יוד כמו כן על הצ .הבין אותם באופן שגוישאו /וושינוי בטענה שחלקים מהמפרט לא היו ברורים לו 
 .להיות חדש ובאריזתו המקורית
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 'בנספח          
 

 ה ס כ ם
 /102 ,_________בחודש   ____ביום  ,אביב-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 בריאות מכבי שירותי 
 117399' אגודה עותמנית מס 
 אביב-לת, היכל הסיטי, 27המרד ' מרח 
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :קרא להלןיאשר ת 

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 מ"בע_______________________ ___ 

 ____________________. פ.ח 

 _______________________' מרח 

 "הזוכה" :יקרא להלןיאשר  
 ;שנימצד 

 

 

 שירות ותחזוקה של תשתיות ,התקנהל 122/2113ו שמספר פומבי רגילומכבי פרסמה מכרז   הואיל
ואשר , להסכם זה  'כנספח אאשר העתק ממנו על נספחיו מצורף , ("המכרז" :להלן) תקשורת

 ;הימנומהווה חלק בלתי נפרד 
 

ואשר  ,מכרזל 'גכנספח אשר העתק ממנה מצורף , ("ההצעה" :ןלהל)והזוכה הגיש הצעה למכרז  והואיל
 ;מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

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

 
 ;ובכל נספחיו בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה להעניקוהזוכה הסכים  והואיל

 
 

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן ,לפיכך הוצהר
 

 כללי .2

מהווים חלק בלתי נפרד , וכן הנספחים להסכם, על ההצהרות הכלולות בו ,המבוא להסכם זה .1.1
 .מההסכם וייקראו ביחד עמו

 .או כדי להשפיע על תוכנם/אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו .1.2

אלא אם הכתוב מחייב פירוש , דםיבהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצ .1.3
 :אחר

 .על נספחיו, סכם זהה - "ההסכם"

 .מכרזל 'גנספח  -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה"
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, חומרים, לרבות ציוד ,תקשורת שירות ותחזוקה של תשתיות ,התקנה– "השירותים3השירות"
הכל כמוגדר במכרז  ,ככל שידרש, שעות עבודה והגעה לאתר גיאוגרפי

 .בהסכם זה על נספחיוולפי המפורט במפרט ו
 

ביקורת טכנית תקופתית ובדיקת בקרת איכות אשר נועדו לבדוק - " ביקורת טכנית"
מתפקד באיכות וברמת  וורכיבי ומכלוליעל כל  ציודהולוודא כי 

 .הביצועים הנדרשת
 

מועד בו נציג מכבי אשר בכתב כי השרות בוצע לשביעות רצונו בהתאם   -"מועד מסירה"
 .ממועד המסירהתקופת האחריות תחל . לנדרש במכרז

 

 אנשי קשר .1

 

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם  __________ מכבי ממנה בזה את .2.1
 .זה

 .להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה __________הזוכה ממנה בזה את  .2.2

י יהיה זמין לכל פניה מצד מכב, לשירותנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת  .2.3
 .י מכבייד-לידרש לכך עיאם , (והמנהל)וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי 

 

 התקשרותתקופת ה ./

שתחילתה ביום , חודשים 18תהא לתקופה של , ההתקשרות עם הזוכה לגבי השירותים .3.1
  .("תקופת ההתקשרות"או /ו "ההסכםתקופת " :להלן)________ 

חודשים  18תקופות נוספות בנות  3-ההתקשרות בלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת  .3.2
 הוראות יתרתוך שמירה על כל   מיטיבים בתיאום עם הזוכה( 2)או  ,זהים( 1)בתנאים , כל אחת

  (."תקופות האופציה": להלן) ההסכםותנאי 

 
 מתן השירותהזוכה לעניין והצהרות התחייבויות  .4

 
, נשוא הסכם זה השירותעם ספק נוסף לאספקת  מתקשרת כי ידוע לו כי מכבי , הזוכה מצהיר .4.1

בהתבסס על  ייעשו על ידי יחידות מכבי השונות מאחד משני הספקים השירותים וכי הזמנות 
   .על פי שיקול דעתם הבלעדיו, שיקולים כלכליים ושירותיים

לספק למכבי את השירות בהתאם למפורט בהסכם , בכל תקופת ההתקשרות, הזוכה מתחייב .4.2
התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה , פרט ובהצעתו ולעמוד בכל הכמויותבמ, זה

 .ובמסמכי המכרז

ציוד הבדיקה והחומרים הדרושים , הידע, הזוכה מצהיר כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים .4.3
, וכי בידו כל האישורים וההיתרים, הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה, לשם מתן השירות

בזמנים , וכי  יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג ,דין למתן השרות הנדרשים על פי כל
 .חומרים לשם ביצוע השרות למשך כל תקופת ההתקשרות, ובמועדים המפורטים בהסכם זה

, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות, הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה .4.4
 .בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין

 

 .אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם, הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה
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 התחזוקהירות ש .5

הספק מצהיר כי ברשותו  הידע והיכולת הטכנית למתן שירותי אחזקה לציוד אשר סופק על ידו לסניפי  .5.1
 .מכבי

. האחריות תחל ממועד המסירהתקופת .  שרותלכל  חודשים  12הזוכה מתחייב לתקופת אחריות של  .5.2
בצורה שוטפת פעל יו וואביזרי ורכיביעל כל  ןתקי יהיהעל ידו סופק יש ציודהזוכה יהיה אחראי שכל 

 .או מגבלה כלשהן/ותקינה ללא הפרעה ו

ללא תשלום , ויספק, ורכיביעל כל , לתקינות השירותבמהלך תקופת האחריות הזוכה יהיה אחראי  .5.3
 . יעוץ והדרכה למשתמשים, שירותי תחזוקה ותיקונים וכן תמיכה, נוסף

 
כתוצאה )תיקוני שבר , תיקונים, שירות התחזוקה ינתן באתר מכבי ויכלול תמיכה טכנית והדרכה .5.4

במצב  ציודהאספקת חלפים הדרושים לשמירת , טיפולים מונעים לפי הוראות היצרן, (משימוש סביר
והכל ללא תוספת תשלום , ציודלביקורות טכניות ועדכוני תוכנה , לתפעול תקין והשבתאו לשם  תקין

לקים הדרושים לשם ביצוע החומרים והח, השירות כולל את כל העבודות. או תמורה מצד מכבי
 .התחזוקה

 
תוך מכסימום שבוע מרגע  ,רכיב שתוקן והתקלקל למעלה מפעמיים יוחלף ללא עלות ברכיב זהה חדש .5.5

 . קבלת קריאה על תקלה
 

ובכפוף לכך שאותו השבר נגרם תוך שימוש סביר ושלא בניגוד להוראות , במקרה של שבר ברכיב .5.6
 .ו הרכיב ללא עלות ברכיב זהה חדשיוחלף אות, ההפעלה

 
קין לאספקת מוצר ת ספקל משום גריעה כלשהי מחובות ה"אין בתנאי האחריות ובדיקות הקבלה הנ .5.7

, או נזק כלשהו לגוף או מבנה, אם יתגלה במוצר, תוך אחריות מלאה של היצרן לכל פגם נסתר כלשהו
 .בתנאי הפעלתו המוגדרים, בתקופת מחזור חיי המוצר, אם ייגרמו מפעולת המותר

 
 הספק למכבי שירותי תחזוקהיספק  ,ולאחר תום תקופת האחריות, מהלך תקופת ההתקשרותב .5.8

 :כדלקמן       
חיוב לפי  שירות לפי קריאה הכולל ואשר הינ"( שירות לפי קריאה: "להלן)תיקוני תקלות וקלקולים  

לצורך הבאת המכשירים  ,קומפלט תקשורת' ומרים שלא במסגרת נקוח ,הגעה לאתר גיאוגרפי  ,ע"ש
  .פ קריאה של מכבי לספק"ע, לפעולה תקינה

 
 . השירותים יינתנו בכל ימי השבוע .5.9

  
 : זמני תגובה לקריאות שירות .5.11

 שעות מרגע קריאת השירות והודעה במשרדי  24מתן שירותי אחזקה ותיקונים יתבצע תוך  .5.11.1
למעט מקרים בהם תידרש עבודה , החג/שעות מצאת השבת 18בשבתות וחגים תוך . ספקה

  .פ שיקול דעתה של מכבי"הכל ע, חג/בשעות שבת

 .יה ביכולתו לספק שירות בכל חלקי הארץצוות השירות יהיה נייד ומקצועי כך שיה .5.11.2

 .שעות מרגע הגעת הטכנאי לאתר 6משך הטיפול בתקלה לא יעלה על  .5.11.3

 .תיקןן כל תקלה יבוצע באופן רציף עד לסיום .5.11.4

  .הפי דרישת-ויציג אותו למכבי בכל עת עלהזוכה ינהל ספר מעקב אחר התיקונים והטיפולים  .5.11

 .וחלקי חילוף ככל הדרוש לתיקון ולהתקנת התשתיותהזוכה מתחייב להחזיק ברשותו מלאי חלקים  .5.12

   

 .אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם, הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה 
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 התמורה ותנאי תשלום .6

פי מכפלת התעריף ליחידה בכמות -ועל, מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה .6.1
ידי מכבי -שתשולם על, מ כדין"בתוספת מע, ידי נציג מכבי-היחידה שניתנה בפועל ושאושרה על

 (."התמורה": להלן)לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק 

 ת כל התשלומים וההוצאות הכרוכיםוכוללת א, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, מובהר .6.2
והזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת מעבר , התקנה שירות ותחזוקה של תשתיות תקשורתב

 .לתמורה

עבודה וחומרים לשם התקנת הנקודה  –ט כולל את כל הנדרש להתשלום בגין נקודות הקומפ .3.6
הגעה למספר אתרים . גיאוגרפיההתשלום אינו כולל את עלות ההגעה לאתר . וכל הדרוש לכך

 .מ זה מזה תחשב כהגעה אחת"ק 01עד ברדיוס של ביום אחד המצויים 

 תנאי תשלום .6.4

 66+ תום חודש )יום ( שישים ושישה) 66+ התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף  .6.4.1
ידי -ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-על, אישור העבודהממועד ( יום

 . נציג מכבי

אם תוגש לאחר מועד . ימים מתום חודש הפעילות  15מבונית תוגש לא יאוחר החש .6.4.2
 .אזי התשלום יידחה בהתאמה, זה

  אחריות .7

או /או אובדן ו/לכל נזק ופי דין -עלהזוכה לבדו אחראי , מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה .7.1
או למי /למכבי ויגרמו יש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, או לרכוש/לגוף ו, או הפסד/פגיעה ו

התקנה שירות  אספקתאו בקשר עם /עקב ו ,או לצד שלישי כלשהו/או למבוטחיה ו/מטעמה ו
 . כמפורט ומוגדר בהסכם זה ,תקשורת ותחזוקה של תשתיות

או /בגין כל נזק ו, מיד עם דרישתה הראשונה, או לשפות את מכבי/הזוכה מתחייב לפצות ו .7.2
שייגרמו למכבי , בגין תביעה שתוגש כנגד מכביי דין רכעור טרחת לרבות הוצאות ושכ, הוצאה

פי הסכם זה או -על, או בשמו/או מי מטעמו ו/וכתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה 
תביעה בגין /דרישהבדבר כל זוכה למתן הודעה מיידית ל, ק דין חלוטפסובכפוף ל, פי כל דין-על

 .תביעה כאמור/מפני דרישה האמור לעיל ולמתן אפשרות לזוכה להתגונן בעצמו

כדי לצמצם או לגרוע הזוכה ידי -עלכמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר .7.3
חים כדי לשחרר את יהיה בעריכת הביטוולא , להסכםבהתאם  יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב

-אחראי לו על שהואבגין כל נזק או מי מטעמה /מכבי ולפצות את או /לשפות ו ומחובתהזוכה 
 .פי כל דין-או על/פי הסכם זה ו

מכל סכום שיגיע  ,להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותולנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא .7.4
לגבותם  תרשאי תהאוכן , בכל זמן שהוא, פי חוק-בצירוף הצמדה וריבית על ,לזוכה הממנ

 .בכל דרך אחרתמהזוכה  

, הצווים, התקנות, ני ומדוקדק את כל החוקיםולקיים באופן קפדהזוכה מתחייב לשמור  .7.5
למעלה מן הצורך . פי ההסכם-חסים לשירותים הניתנים על ידו עלההוראות והתקנים המתיי

, (נוסח משולב)החוק לביטוח לאומי למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב כי הזוכה , יובהר
אך מבלי לפגוע בכלליות  ,קרובעי, שהותקנו על פיותקנות וה הצווים ואחר כל 1995-ה"תשנה

 ואו קבלני המשנה של/ו או משמשיו/או שליחיו ו/ו וכל עובדי, שהזוכהבאופן , האמור לעיל
לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או , במתן השירותיםועובדיהם שיועסקו 

 .ל"החוק הנפי -זכאים לכל הזכויות שעל ההתקשרותיהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  ,זמני

לפי הזוכה אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  ,על כל סעיפי המשנה שבו, סעיף זהוראות ה .7.6
מאחריות כלשהי בגין את הזוכה ואין בהן כדי לשחרר  ,פי כל דין-או על/וההסכם 

 .כהגדרתם להלן, בביטוחי הזוכההמכוסה או שאינו מכוסה ' הפסד וכד/אובדן/נזק

 

  ביטוח .8

ממועד תחילת , פי כל דין-או על/פי הסכם זה ו-מאחריות ומהתחייבות הזוכה עלגרוע מבלי ל .8.1
לערוך ולקיים על  הזוכהמתחייב , לפי המוקדם, מתן השירותיםהסכם זה או ממועד תחילת 

את הביטוחים המפורטים , חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל
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 :להלן)ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו זה פח להסכם המסומן כנס" אישור עריכת ביטוחים"ב
, פי ההסכם-וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על ,("הביטוחים"או /ו "ביטוחי הספק"

ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה נוספת לאחר תום , לרבות כל הארכה שלו
שנים מתום  (שלוש) 3-אך לא פחות מ, תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות

 .תקופת ההתקשרות

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

, היתרבין , והוא מתחייב, מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה הזוכה .8.2
תחודשנה  הזוכהלדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי , לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם

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

 .הזוכהההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי  מקרה בסכומי

לפני  אחד יוםלא יאוחר מ, מכבילהמציא ל הזוכהמתחייב  ,מכביללא צורך בכל דרישה מצד  .8.3
אישור "כאמור לעיל בהתאם לנוסח  הזוכהאישור בדבר עריכת ביטוחי  ,הסכם זה חתימתמועד 

כי המצאת , כי ידוע לו, הירמצ הזוכה. כשהוא חתום כדין על ידי המבטח, "עריכת ביטוחים
אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת 

פי הסכם זה -על הזוכהואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של , מתן השירותים על ידו
 .פי כל דין-או על/ו

כדי לצמצם או לגרוע בצורה  הזוכהידי -ל על"כי אין בעריכת הביטוחים הנ ,בהקשר זה מובהר .8.4
 הזוכהולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את , כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם

פי -אחראי לו על הזוכהבגין כל נזק שאו מי מטעמה /ומכבי או לפצות את /מחובתו לשפות ו
 .פי כל דין-או על/הסכם זה ו

מתחייב , תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה תסתיים לפני הזוכהככל שתקופת ביטוחי  .8.5

לעיל בגין הארכת תוקפו 8.1אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  מכבילהפקיד בידי  הזוכה
 .פי ההסכם-קופת ההתקשרות עללתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל ת

ח "להתאימם לערך הנקוב בש הזוכהעל , וסכומי הביטוח הינם בדולרים היהכי  ,מובהר
 .וחבהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביט

לעיל  7.4 או /ו 7.3 כנדרש בסעיפים  הזוכהידי -כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על, מובהר .8.6
 זוכהבעיכוב כל תשלום המגיע ל, בין היתר, מכביותזכה את , תחשב הפרה יסודית של הסכם זה

 .לפי הסכם זה

-א"התשל, (תרופות)לפי חוק החוזים  כבילמאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת 
1971. 

 הזוכהידי -אישור עריכת הביטוחים שיומצא על לבדוק את, תאך לא חייב, תהא רשאימכבי ת .8.7
או הרחבה שיידרשו על /או התאמה ו/או תיקון ו/מתחייב לבצע כל שינוי ו והזוכה, כאמור לעיל

מצהיר  הזוכה. זה 7 סעיף פי -נשוא האישור להתחייבויותיו עלמנת להתאים את הביטוחים 
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי כי זכויות  ,ומתחייב

, א אישור עריכת הביטוחיםוריות לגבי הביטוחים נשאו כל אח/כל חובה ואו מי מטעמה /מכבי ו
ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על , או לגבי העדרם, ותוקפם, היקפם, טיבם

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

וכי , מכביידי -נם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלעל פיו הי ,יכללו תנאי מפורש הזוכהביטוחי  .8.8
יתחייב המבטח , כמו כן. מכביהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

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

לרבות אי מתן , הזוכהלפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על  ,יכללו סעיף הזוכהביטוחי  .8.9
של לא יפגעו בזכויותיה , או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות/או אי הגשת תביעה ו/הודעה ו

 . לקבלת שיפוימכבי 

או תביעה /או דרישה ו/תהיה לו כל טענה ו כי לא, הזוכהמצהיר , מבלי לגרוע מן האמור לעיל .8.11
והוא פוטר את , או הנובע מנזק לרכושו/ואו מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו /מכבי וכנגד 

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



 

 
16 

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

נשוא  מתן השירותיםאו בקשר עם /כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו ,מתחייב הזוכה .8.11
יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך  הוא ,חוזה זה

וזאת למשך כל תקופת , על כל תנאיהם, זה 7 סעיף ולקיים את הביטוחים המפורטים ב
רשאי , לחלופין. זה 7 סעיף פי המוגדר ב-הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר עלרותם עם התקש
 . לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעילהזוכה 

לא יהיו  ,למעט ביטוח אחריות מקצועית, הזוכהכי נוסחי פוליסות , מוסכם בזאת במפורש .8.12
 .וע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותםנחותים מהנוסח היד

 
 רישיונות והיתרים .9

 או/מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים והזוכה  .9.1
הזוכה מתחייב . לצורך קיום השירות והפעלתו, פי הדין-או הרשיונות הדרושים על/היתרים וה

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

 .הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית

 

 מועסקי הזוכה .20

כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך , הזוכה מצהיר בזה .11.1
ויועסקו , במישרין או בעקיפין, שלוחיה של מכבייחשבו כעובדיה או יולא  ,כעובדיו או שלוחיו

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

או הסכם /הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו .11.2
 .החלים עליו

או /י שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ושליחיו וכל מ, הזוכה אחראי כלפי עובדיו .11.3
יגרם להם בעת מתן השירות או ימוות או נזק לרכוש ש, בגין נזק גופני, בקשר למתן השירות

 . בכל פעילות הקשורה למתן השירות

וכי כל זכות , פי ההסכם-עצמאי בביצוע מתן השירות על ספקכי הוא משמש כ ,כן מצהיר הזוכה .11.4
או בשמם /או למי שהתמנה על ידם ו/או לנציגיה ו/או למנהל ו/למכבי ופי ההסכם -שניתנת על

אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע , לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, או מטעמם/ו
או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות /ולא תהיינה לזוכה ו, הוראות ההסכם במלואן

פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם , תשלוםוהם לא יהיו זכאים לכל  ,של עובדי מכבי
או סיום כל , ום ההסכםאו בקשר עם ביטול או סי, ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו

 .מכל סיבה שהיא, פי ההסכם-התקשרות על

שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך . כי ייתן את השירות בשמו בלבד ,הזוכה מתחייב .11.5
או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או , בי או מטעמהאת הזוכה להופיע בשם מכ

 .למטרה כלשהי

 או לשפות את מכבי/תחייב לפצות והזוכה מ, או סעד הנתונים למכבי/מבלי לגרוע מכל זכות ו .11.6
או /כי המצב המשפטי ו, ידי רשות מוסמכת-יקבע עליאם , יגרמו להיאו הוצאה ש/בגין כל נזק ו

 .צהר בהוראות פרק זההעובדתי שונים מהמו

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

 

 ופרסום שמירת סודיות .22

כל ידיעה בקשר , או להביא לידיעת כל אדם/למסור ו, ולא להעביר, הזוכה מתחייב לשמור בסוד .11.1
אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם  עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה

 .או לאחר סיומה לפני תחילתה, תקשרותתוך תקופת הה, או מתן השירות

לחוק  118כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף , הזוכה מצהיר .11.2
 .1977-ז"התשל, העונשין
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כפופים , בסימני המסחר שלהלרבות , או שימוש בשמה של מכבי/כל פרסום בקשר להסכם זה ו .11.3
 .לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי

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

 
 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .21

יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות , כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם .12.1
המצורף " ערבות ביצוע"כמפורט בנספח , צמודה למדד המחירים לצרכןאוטונומית נקאית ב

  ,(שקלים חדשיםחמישים אלף )₪  51,111של בסך , ("ערבות הביצוע": להלן)להסכם זה 
יום לאחר תום תקופת ( מאה ועשרים) 121שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום 

 .התקשרותה

או  הסתיימה תקופת ההתקשרות, לעיל כאמורהביצוע מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות  .12.2
ק בגין אי והזוכה גרם למכבי נז, מכל סיבה שהיאים /אספקת המוצר/ הסתיים מתן השירות 

או לדרוש הביצוע תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות  -פי ההסכם -מילוי התחייבויותיו על
והזוכה סיים לפצות את  הסתיימה תקופת ההתקשרות. תיקבעלתקופה שה הארכה נוספת של

 .הביצועתחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות  ,מכבי כאמור

תהא מכבי רשאית לממש את , ההסכם פי-ו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו עלבכל מקרה ב .12.3
, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, ולגבות את כספה, כולה או מקצתה, הביצוע ערבות

 .משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהישא ומתן למ, וררותלב

יהא הזוכה חייב לחדש , חלק מהםאו הביצוע השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות  .12.4
, לסכום שהיה לפני הגבייה האמורההביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע את ערבות 

או כל הביצוע את ערבות מימשה ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי ( שבעה) 7תוך 
 .מתוכהסכום 

פי -תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על כדי לשמש כל הגבלה אוהביצוע אין בגובה ערבות  .12.5
 .ההסכם

 .פי כל דין-לפי ההסכם או עלהאמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי  .12.6

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

 
 איסור הסבת ההסכם ./2

פי ההסכם או -איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על הזוכה .13.1
 .לאישור מראש ובכתב של מכביאלא בכפוף , את החובות הנובעות ממנו

לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  הזוכהכל מסירה או העברה שיתיימר  .13.2
 .וחסרת כל תוקף

 .אסורות בשעבוד כלשהו, כולן או מקצתן, לפי ההסכם ומכוחו הזוכהזכויותיו של  .13.3

לכל , או חלקן/ה ופי הסכם ז-או להעביר את זכויותיה על/מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו .13.4
בו " עניין-בעל"הינה  שמכביאו /או חברת סמך של מכבי ו/גוף משפטי המהווה חברה בת ו

 . 1968 – ח"תשכ, בחוק ניירות ערך" עניין-בעל"כהגדרתו של 

 .הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו, פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך .13.5

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

 

 קיזוז זכות .24

 שהזוכהתהיה זכות לקזז כל חיוב כספי , ולה בלבד, כי למכבי, הצדדים להסכם מסכימים בזה .14.1
 לזוכהמכל סכום שיגיע , עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת

 .ממכבי
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 בין אם לפני תשלומו ובין אם, היה ויתגלו בחשבון, האמור לעיל מבלי לגרוע מכלליות .14.2
 תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים, או ליקויים כלשהם/אי דיוקים ו, טעויות, לאחריו

 .או שיגיע לספק ממכבי/מכל סכום המגיע ו, שיתגלו בעקבות האמור לעיל

 
 ויתור בכתב .25

 .אלא בכתב, הצדדים לפיוואין ויתור על זכות מזכויות , אין שינוי בהסכם .15.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  .15.2
 .תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר

לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על .15.3
 .בי מקרים דומים בהמשךלא לגבי המקרה המסוים ולא לג, על זכויותיו

 
 סמכות שיפוט .16

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

 
 כתובות הצדדים ומתן הודעות .17

 .יעות במבוא להסכםכתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופ

ובהישלחן כך תחשבנה , פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמבוא להסכם-כל ההודעות על
 . שעות מעת שליחתן( עשרים) 24כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 

 
 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 
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 נספח להסכם

 

 _____________:תאריך

 לכבוד

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

 "(מכבי: "להלן ביחד ולחוד)

 אישור עריכת ביטוחים: הנדון

"(  הספק: "להלן)________________ הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם 
בהסכם עם  בקשרוכן כל השירותים הנלווים _______________________ בקשר עם מתן שירותי לרבות 

_______ וזאת לתקופה המתחילה ביום "( ההסכם" -ו" השירותים: "להלן בהתאמה) ספקשנערך ביניכם לבין ה
 "(.תקופת הביטוח: "להלן)_______ ת ביום ומסתיימ

 

כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין  ספקחבות ה ביטוח -ביטוח חבות מעבידים .1
או נזק /או נזק גוף ו/בגין מוות ו, 1981 -ם "התש, או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים/ו( נוסח חדש)

₪  6,111,111  בגבול אחריות של, נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים
במקרה  עובדיה ומנהליהביטוח יורחב לשפות את מכבי . ביטוחהלתקופת ₪  21,111,111 כ "לאירוע ובסה

 .ספקמי מעובדי ה קבע כי נושאים בחובות מעביד כלפיוי

 __________________פוליסה מספר 

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

לאירוע ₪   6,111,111 בגבול אחריות של, או הפועלים מטעמו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/ו
או /או מחדלי הספק ו/ת מכבי בגין אחריותה למעשי וא שפותל הפוליסה תורחב. ביטוחהכ לתקופת "ובסה

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

 .בפיקוח או בשליטת הספק

 __________________פוליסה מספר 

 

או הפרת חובה /או מחדל מקצועי ו/המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו -ביטוח אחריות מקצועית .3
או מנהליו וכל הפועלים /או עובדיו ו/מחדל או השמטה של הספק ו, או טעות שמקורה ברשלנות/מקצועית ו

או במסגרתם בגבול אחריות /או במהלכם ו/מתן השירותים ואו עקב /אשר ארע תוך כדי ו, מטעמו
הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי . ביטוחהכ לתקופת "לאירוע ובסה  ₪ 2,111,111של

לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך , או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת/או מחדלי הספק ו/ו
 . אך למעט חבות מכבי כלפי הספק המבוטחבנפרד עבור כל אחד מיחידי 

עיכוב  או איחור, אבדן שימוש, אובדן מסמכים: הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר 
פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו , "(מקרה ביטוח"שהינם )בביצוע השירותים 

 .בגין אי יושר עובדים ספקת אחריותו של הכן יורחב הביטוח לכסות א . בתום לב
לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח  מכביל ספקכי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי ה, הננו מאשרים בזאת        

אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת , ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור"לפי הפוליסה הנ
, במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי. __ __________אך לא לפני , הפוליסה

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

 .נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוחייחשב לכל , המוארכת
 __________________פוליסה מספר 

 

 כללי 

 . לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל ספקה .4

או מי /ו מכביי "בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע .5
 .האו מי מטעמ/ו מכביאו טענה בדבר שיתוף ביטוחי /וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו המטעמ

הביטוח מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת ישונו לרעה או /אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו .6
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 . יום מראש31הודעה על כך בדואר רשום  מכבימבלי שניתנה ל

לא יהיו נחותים מהנוסח ( למעט בטוח אחריות מקצועית), ספקכי נוסחי פוליסות ה, מוסכם בזאת במפורש .7
 .או כל נוסח אחר שיחליף אותם במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו "ביט"הידוע כ

 

 .להסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעילבכפוף לתנאים ו
         

 

 

 בכבוד רב        

 מ"חברה לביטוח בע___________

 ____________________על ידי 

 )שם החותם ותפקידו(       
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 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 

 נומיתואוטנוסח כללי של ערבות בנקאית 

 

 לכבוד

 227/99' מאנית מסומכבי שירותי בריאות אגודה עות

 תל אביב 27המרד ' רח

 .נ.א

 ' ___________ערבות מס: הנדון

 

כשהוא צמוד  ,("סכום הערבות" :להלן)₪  __________הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

מכח ) בקשר עם הסכם( "החייב" :להלן) ____________לכם מאתהמגיע או עשוי להגיע , למדד כמפורט להלן

 .שירות ותחזוקה של תשתיות תקשורת, התקנהל (122/2113' מס פומבי רגיל מכרז

 

 :משמעו" מדד"המונח  –לצרכי ערבות זו 

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

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

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

כי המדד החדש  ,("המדד החדש" :לןלה)פני התשלום על פי ערבות זו אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה ל

(  "המדד היסודי" :להלן)נקודות  ____ :היינו, ______שפורסם ב __________עלה לעומת המדד בגין חודש 

 :להלן)אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי 

 (."סכום הערבות המוגדל"

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

 

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

ובלבד , במבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחיי, סכום הערבות המוגדל

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

 

 . ועד בכלל  _________ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

 .ל לא תיענה"דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה

  

 ,בכבוד רב

 

 __________:שם הבנק

 __________:שם הסניף



 'גנספח 

 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 
  3102/211 ' מס פומבי רגיל טופס הצעה למכרז :הנדון

 
 ________________________________: התאגיד המציע

 
 שרות ותחזוקה של תשתיות תקשורת ,התקנה: המוצעהשירות שם 

 
 _________________________________________________________________________: הערות

 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .2

מצהירים ומתחייבים  ,______________________הרשאים להתחייב ולחתום בשם , מ"אנו הח
 :כדלקמן
 

 ,ולכל תנאי ההתקשרותאנו מסכימים לכל האמור בהם , קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז 
 .ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו

 
 .כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז ,אנו מצהירים 1.1

 
שבהצעתנו  לבצע את השירותיםחתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו  1.2

הסכם לרבות חתימה על , והכל אם נהיה הזוכים במכרז, בכל תנאי המכרזבתנאים המפורטים 
 .המצורף כלשונו ההתקשרות

 
 .מכל סיבה שהיא, כולה או חלקה, כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש ,ידוע לנו 1.3

 
הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת  1.4

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

 
לא , והתחייבות זה בתוקפן הצהרהאנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב  1.5

ימים מהמועד האחרון  (תשעים) 91לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו , לא לשנותן, לבטלן
במשך כל תקופת ההתקשרות לפי  –ואם נהיה הזוכים במכרז , ות במכרז זהשנקבע להגשת ההצע

  .ההסכם

 
כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים אחרים  ,הננו מבינים ומוסכם עלינו 1.6

 .במכרז

 
  .₪ -המחירים בהצעה נקובים ב 1.7

 
  



 

 
23 

 :להלן הצעתנו .1
 

 .  בנוסף על המדיה המגנטית, כקובץ אקסלבזה טופס ההצעה מצורף 

 .הצעתנו מתייחסת לכלל הסעיפים הנדרשים

 קובץ האקסל 1'יש למלא את כל פרטי הצעת המחיר בנספח ג. 

 חותמת + בחתימה יוגשו על גבי המדיה המגנטית וכן מודפסים וחתומים ההצעה טפסי. 
 בהצעת המחיר יש לציין עד שתי ספרות אחרי הנקודה. 

 
 האמור יגבר, תהמגנטי במדיה האמור ההצעה המודפסים לבין בטפסי האמור בין סתירה של מקרה בכל

 .המציע ידי על שיוגשו ההצעה המודפסים בטפסי
 

 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

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

 ואשר , רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל/ וכן אישור עורך דין , אישור התאגדות
מחייבת את התאגיד לכל , בצירוף חותמת התאגיד, וכי חתימתם, יפרט את מורשי החתימה בתאגיד

 .דבר ועניין

  (.לעיללפרק המנהלה  4.1.3כאמור בסעיף ) על היקף פעילות כספיתאישור רואה חשבון 

 אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות )הול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים אישור בדבר ני
 .1976-ו"התשל, (מס

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי. 

  כשהוא מלא וחתום -' נספח ד -טופס פרטי המציע. 

  למסמכי המכרז' הנספח  -תצהיר עשוי בפני עורך דין. 

 

 

 
 ____________________ :חתימה  ____________________ :השם המלא

 
 

 ____________________: חותמת ________________________ :תפקיד
 
 
 
 



 'דנספח 

 טופס פרטי המציע
 

  בסוף הטופס ולחתום, את כל הפרטים להלן למלאהמציע נדרש. 

 המציע רשאי לצרף כל חומר משלים. 
 
 
  המציעפרטי  .2
 

 שם
 

 

 עוסק מורשה' מס

 (:צורת התאגדות)מעמד משפטי 
 

 

 :ת משנת/ פועל 

 :כתובת משרדי ההנהלה
 

 

 :דואר אלקטרוני

 :טלפונים
 

 

 :הרכב הבעלות בתאגיד
1.  
2.   
 

 
 תיאור כללי של המציע  .1
 

 

 

 

 

 
 
 כוח אדם ./
 

 :מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע. א
 

 
 : מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע. ב
 

 
בהתקנה שירות ותחזוקה של מערכות והעוסקים , י המציע"המועסקים ע, שמות אנשי השירות הטכני. ג

 :מקצועית תקשורת
 
 

______________________________               ______________________________ 
 

______________________________                 _____________________________ 
 

                                                                                                                                        
 

 
 
 ניסיון קודם ולקוחות  .4
 

 :בתחום תשתיות תקשורתמספר שנות ניסיון של המציע במכירה ובמתן שירותי אחזקה 
 

 



 

 
25 

 
התקנה להם אנו מספקים בשנים האחרונות 3 להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו  .5

 (.לקוחות לפחות /נא לפרט בגין )  באופן סדיר שירות ותחזוקה של מערכות תקשורת
 

 :שם הלקוח
 

 :הקשרשם האיש 
 

 :תפקידו
 

 :טלפון
 

 :תיאור השירות שניתן
 

 :תקופת מתן השירות
 
 
 

 :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

 

 

 

 ________________________: חותמת____________________  : חתימת המציע        

 
 ______________________: תאריך

 



 'הנספח 

 ת  צ  ה  י  ר
 
 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי  ,_________________' מס. ז.ת ,_____________________ ,מ"אני הח
 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ת האמתא מרול
 
 

"( החברה: "להלן)______________ ________תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת  .0

 .שירות ותחזוקה, התקנה, קשורתתשתיות ת לאספקת ,011/ 1106 פומבי רגיל מספר למכרז

 .ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה ,בחברה_______________הנני משמש בתפקיד  .1

ידוע כי יאושר שימוש בקבלני משנה כפוף לאישור . החברה מסוגלת לספק למכבי בעצמה את השירות .6

 .פרטני של מכבי מראש לפני ביצוע  כל עבודה

ותמיכה של תשתיות , התקנה, אספקה, בתכנון, שנים לפחות 5מוכח בישראל של  החברה בעלת נסיון .4

 .תקשורת וכל השירותים הכרוכים בכך

 .לקוחות בתחום תשתיות תקשורת בפריסה ארצית 6בעלת לפחות החברה  .5

 . עובדים מקצועיים בתחות תשתיות תקשורת 3מעסיקה לפחות החברה  .3

 

  .לעיל אמתזו חתימתי ותוכן תצהירי , זה שמי .7

 

 

______________________ 

 חתימה                                                                                               

 

 

 אישור

 

במשרדי ברחוב  ,ד"עו,_________________הופיע בפני  __________כי ביום  ,הנני מאשר בזה

זהות  ידי תעודת עצמו על שזיהה ,_______________ מר_________________, __________ 

ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  ,______________מספר 

 .ל וחתם עליה בפני"אישר את נכונות הצהרתו הנ - בחוק אם לא יעשה כן

 

 

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                          



 'זנספח 

 

 מבנה טופס להצגת  שאלות

 ד"מס
' מס

 שאלה סעיף

 מנהלה
  1     

2     

3     

4     

 מפרט
  1     

2     

3     

4     

5     

 מענה טכני
 1     

2     

3     

4     

5     

 הסכם
  1     

2     

3     

4     

5     

אישור עריכת 
 ביטוחים

 1     

2     

3     

 טופס הצעה
 1     

2     

3     

4      

 ערבות
  1     

2     

 תצהיר
  1     

2     

3     

4      
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 במדיה מגנטית -טופס הצעה -2'נספח ג

 מ"לפני מע₪  מחירים 

 חובה למלא את כל השורות בטבלה

אומדן   תאור פריט
כמות 
 שנתי 

מחיר מוצע  
 ליחידה 

כולל כל החומרים והעבודה הנדרשים למעט עלות הגעה לאתר  -תקשורת קומפלט' נק
 גיאוגרפי

            קומפלט CAT6Eנקודת רשת גיגה

655  
  

            קומפלט CAT5Eנקודת רשת 

120  
  

              ואבזר קצה' מ31זוג  4כבל , קומפלט' טל' נק

90  
  

 הגעה לאתר גיאוגרפי

הגעה למספר אתרים  ביום )תעריף הגעת טכנאי לאתר גיאוגרפי 
מ זה מזה תחשב כהגעה "ק 11אחד המצויים ברדיוס של עד 

 (אחת

           

445  
  

ע לעבודות שאינן כלולות בנקודות התקשורת קומפלט לא כולל עלות הגעה "חיוב לפי ש
 לאתר

         שעות רגילות -שעות עבודת טכנאי 

1,050  
  

              (22:11-6:11)שעות לילה  -שעות עבודת טכנאי 

65  
  

חג /כניסת שבתמשעה טרם )חגים ושבתות  -שעות עבודת טכנאי 
 (חג/ועד שעה מצאת שבת

           

140  
  

 תקשורת קומפלט' חומרים שלא במסגרת נק

         4*2*23גידים  8כבל תקשורת במבנה 

2,900  
  

            או קו ישיר' הפעלת שלוחת טל

100  
  

              RJ45מבואות  24-ל" 19לוח ניתוב 

60  
  

            כולל חיווט, מודולרי מסוכך RJ45אביזר קצה 

440  
  

         מ"מ 16צינור מריכף בקוטר 

1,740  
  

         מטרים אורך 3, גידים 8מגשר נחושת מסוכך 

1,335  
  

            מטרים אורך 2, גידים 8מגשר נחושת מסוכך 

670  
  

              44Uבגובה " 19להתקנת ציוד " 25מסד תקשורת 

  6  
  

            מ"מ 23צינור מריכף בקוטר 

900  
  

              'מ 6עד , עם נורת ביקורת 12Nפס שקעי חשמל 

25  
  

              11Uמסד תקשורת להתקנה על הקיר גובה 

  5  
  

              21Uמסד תקשורת להתקנה על הקיר גובה 

  3  
  

              1.5Uלסידור מגשרים בגודל " 19פנל שערות 

70  
  

              RJ45מבואות  51או  48-ל UTP" 19לוח ניתוב 

20  
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              "19/23ברוחב , 31%מדף קבוע לציוד מחורר 

35  
  

            מ"ס PVC 6*4תעלת 

190  
  

              LEDעם נורית  CFM 115מאוורר בהספק 

25  
  

              (לבן)נתיק  LSA( + יצרן קרונה)פסי קרונה 

45  
  

              קומפלט' מק 3קופסא תחת טיח גביס לקיר גבס 

15  
  

              ט"עה/ט"שקע טלפון בריטי תה

  5  
  

              מ3אורך  RJ45/RJ11 -טלפונים  -מגשר נחושת 

10  
  

              PIGTAILכולל  SC/LC SMמחבר אופטי מסוג 

  3  
  

            MUA-9-12*01-D-H-Dפנים ' כבל אופטי הת

100  
  

            "2 -קוברה  PVCצינור שרשורי מצופה 

110  
  

            "1 -קוברה  PVCצינור שרשורי מצופה 

250  
  

            הפעלת נקודת תקשורת

100  
  

              ט"עה/ט"תהשקע טלפון כפול בריטי 

  5  
  

              'מ 2באורך , SCאו  LCמגשר אופטי כפול 

15  
  

              מ"ס( 31*21)מ פתח "מ 111מעבר קיר בטון 

10  
  

              מ"ס PVC 10*30תעלת 

35  
  

              מ להתקנת פנים"מ 1.5זוג  51כבל טלפון 

30  
  

              מ"מ 21עובי , 221*121פלטת עץ 

  1  
  

            חרוט לשקעי הקצה PVCשילוט מסוג 

255  
  

              MCA-9-12*01-V-D-HR-Dפנים ' כבל אופטי הת

60  
  

              CAT6Aבודד ומסוכך תואם  RJ45שקע קצה 

  2  
  

              מ"ס( 31*21)מ פתח "מ 211מעבר קיר בטון 

  1  
  

              CAT6Aכפול ומסוכך תואם  RJ45שקע קצה 

  5  
  

              מ"ס PVC 6*12תעלת 

20  
  

              RJ45מתאם לעמדה משולבת לאביזר קצה 

12  
  

            חרוט ללוחות הניתוב PVCשילוט מסוג 

670  
  

              "4 -ק "להתקנה בתוואי תת PVCצינור 

47  
  

            כולל חיווט 3*2*1.5זוג  3כבל טלפון 

249  
  

              מעבר קיר בלוקים

  7  
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              1Uפנל עיוור בגובה 

29  
  

              21*8.5תעלת רשת במידות 

  3  
  

              PIGTAILכולל  SC/LC SMמחבר אופטי מסוג 

  1  
  

              MUA-5-12*01-D-H-Dפנים ' כבל אופטי הת

  3  
  

              TIA-568 EIAבדיקת קווים דו צדדית לפי תקן 

  1  
  

              בלוקי קרונה 5-אמבטיה ל

  1  
  

              MCA-5-12*01-V-D-HR-Dפנים ' כבל אופטי הת

  3  
  

              "19ון לאר, סיבים 12-לוח ניתוב אופטי ל

  3  
  

              LC/SC MMמחבר אופטי מסוג 

  3  
  

              מ להתקנת פנים"מ 1.5זוג  111כבל טלפון 

  3  
  

              מ להתקנת חוץ"מ 1.63זוג  51כבל טלפון 

  3  
  

              מ להתקנת חוץ"מ 1.63זוג  111כבל טלפון 

  3  
  

              בלוקי קרונה 11-ל אמבטיה

  3  
  

              עם מסילות טלסקופיות 3Uמגירת שירות בגובה 

  3  
  

              OTDRבדיקת סיבים אופטיים באמצעות מכשיר 

  3  
  

              מ"ס PVC 6*6תעלת 

  3  
  

              מ"ס 6*4תעלת פח 

  3  
  

              "3 -קוברה  PVCצינור שרשורי מצופה 

  3  
  

              31*8.5תעלת רשת במידות 

  3  
  

              מ"ס( 31*21)מ פתח "מ 311מעבר קיר בטון 

  3  
  

              כולל שחזור', מ1.5חפירה בכביש עומק 

  3  
  

              מטר באיכות גבוהה 1.8באורך  HDMIכבל 

  3  
  

              מטר באיכות גבוהה 3באורך  HDMIכבל 

  3  
  

              מטר באיכות גבוהה 5באורך  HDMIכבל 

  3  
  

              מטר באיכות גבוהה 11באורך  HDMIכבל 

  3  
  

              מטר באיכות גבוהה 15באורך  HDMIכבל 

  3  
  

              מטר 51על תשתית רשת  HDMIמגבר 

  3  
  

              מטר 151על תשתית רשת  VGAמגבר 

  3  
  

              מדף לממיר עבור מסך מערכות מידע

  3  
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              יציאות עם הגברה 2-ל HDMIמפצל 

  3  
  

              יציאות עם הגברה 4-ל HDMIמפצל 

  3  
  

              (נקבה)  HDMIל ( זכר) DPמתאם 

  3  
  

              HDMIל   Display Portכבל 

30  
  

              מטר באיכות גבוהה 1באורך  HDMIכבל 

30  
  

              מטר באיכות גבוהה 2באורך  HDMIכבל 

30  
  

              מטר באיכות גבוהה 21באורך  HDMIכבל 

30  
  

              נקבה/ נקבה  HDMIמתאם 

30  
  

              מערכות מידע -צינור קוברה 

30  
  

              מטר 121דרך כבל רשת עד  HDMIמרחיק כבל 

30  
  

              מטר 51דרך כבל רשת עד  HDMIמרחיק כבל 

30  
  

              CAT5 - HDMI ממיר רשת 

30  
  

              CAT5 - VGAממיר רשת 

30  
  

              אוורור עבור קיר מסכים מחשוב שיווק

30  
  

 


