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 מחלקת רכש ציוד וחומרים

 

 

 
 ("הבקשה" –)להלן   פרגודיםבקשה להצעת מחיר לאספקת 

 
 כללי .1

 

והתקנת  הספקאלמחיר ( מעוניינת לקבל הצעות "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1
 (, כמפורט בבקשה."המוצרים והשירותים" –)להלן פרגודים 

 

לדואר שרון ויצמן טופס ההצעה המצורף ולשלוח אל  את ההצעות יש למלא על גבי .1.2
 .62 02.2017.עד  waizman_sh@mac.org.ilאלקטרוני 

 

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

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.4
 

שנים לפחות באספקת פרגודים וכל השירותים הכרוכים  3סיון של ינ: יסיון הספקנ .1.5
 בכך, לארגונים גדולים בסדר גודל של מכבי

המרכיבים המפורטים להלן, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי בבדיקת ההצעות יבחנו  1.6

 המעניקה למכבי את מירב היתרונות: , ובאופן שתבחר ההצעהמכבישל 

 .הצעת המציעמחיר הפקת העבודות על פי  – רים והשירותיםמוצהמחיר 

בהתאם לקריטריונים שיפורטו להלן  – , ואיכות שירותהמוצריםאיכות המציע, יכולות 

 ולפי חוות דעתם של יועצי מכבי וממליצים:

 ביצוע תהליך בקרת איכות מפרטי הבדים, מגוון -יכולות טכנולוגיות של המציע

 .ISOס, דגמי הדפסה, איכות דפו

  שטח אופן והתהליך בו יוצאת סחורה מהמחסנים ללקוחות–יכולות לוגיסטיות ,

 .מחסנים, עתודות בדים

  הדרכת עובדי המציע, המלצות לקוחות, זמן תגובה וזמינות למתן –רמת שירות

 פתרונות, ואופן קבלת ההזמנות מהלקוחות.

 ו או באמצעות מבצע את העבודה בעצמ -זמינות צוותי התקנה -יכולות התקנה

 קבלן.

 מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות המיטביות. 7.1
 

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  1.8
לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה 

לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או 
 לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.
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ימים מקבלת  7ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך   1.9
הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי 

  נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
 

 המפרט המבוקש:  .2

 ות הכוללות את המרכיבים הבאים :לביצוע העבודמבקשת לקבל הצעות מחיר מכבי 

מצ"ב תמונה של  - למכבי  תעם הדפסה צד אחד צבעונית ייחודיפרגודים חומרים ועבודות: 
לתליית הפרגוד,  פטריות עם וו מצופה ניקל אל חלד ,100%עשויים מבדי פוליאסטר  .הפרגוד

גר' למטר, התקנה למטר  345לומיניום צביעה בתנור לתליית פרגודים במשקל מסילות א
ס"מ.  10מסילה, חדירה לתקרה אקוסטית, תפירת לולאות כפתור  על כל פרגוד במרחק של 

 או בהתאם לכל דרישה אחרת שתידרש ,כדרישה פרטנית בהזמנה.  
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 פרגודי מחיצה )חסיני אש( 

 :סוג הסיב 

  18/ ערב  23צפיפות: שטי 

  :גר' 240משקל {  1.6למטר רץX1 }מטר גליל 

 וש מוסדי או ציבורי" ת"י אישור מכון התקנים לעמידה בתקן  "דליקות של וילונות לשימ

5093. 

  הדפסת בד בתהליךHEAT TRANSPRIN. 

 . נדרשת עמידה בת"י גם לאחר כביסה וניקוי יבש 

 אביזרים נילווים

  ג"ר למטר צביעה בתנור 345משקל:  -מסילות . 

 .פטריות עם וו מצופה ניקל אל חלד 

 :ספקת השירותא

 ובתיאום עם המזמין רגע קבלת ההזמנהימי עבודה מ 14עד   מוצריםההספק מתחייב לספק את 
 .ללא התניה על כמות מינימלית כלשהיא

  בגין כל יום איחור.  ₪ 250ייקנס הספק בסך של  ,יום 21-בכל איחור באספקה של למעלה מ

 מתקנים ברחבי הארץ. 200-התקנה במתקני מכבי בכ
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 ופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(:ט .3
 

 .                                                                                       המציע:  .3.1
 

 .__                                                                                       : יצרן .3.2

 
 __________________________________________ . ארץ ייצור .3.3

 
 למוצר /שרות:לקוחות מרכזיים  .3.4

 

ותק במכירת  חברה

 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

    

    

    

 
 

  אין למלא בכתב יד -מחיר המוצר  .3.5
 

 פריט
גודל 
 במטר

הרכב 
חוט טווי 
150/2 
 לסמ"ר

משקל  

 -בגרם 

למטר רץ 

 בגליל 

1.551 x   

 מטר
 

אומדן 
כמות 
 שנתית

פרגודים 
כולל 

הדפסה 
ביחידות 
 צד אחד 

כמות 
מטרים 

 רכתמוע

מחיר 
לפרגוד/מטר 

הדפסה פרוצס 
לא )₪, צד אחד 

כולל כולל מע"מ( 
 אספקה למתקן

פרגוד מחיצה 
בד פוליאסטר 

חסין  100%
 550X190 אש

 -23-שתי
     205 גר'  240 18ערב 

פרגוד מחיצה 
בד פוליאסטר 

חסין  100%
 300X190 אש

 -23-שתי
     300 גר'  240 18ערב 

בד פוליאסטר 
חסין  100%
כולל אש 

תפירה 
בהתאם 
 1 למפרט

 -23-שתי
   50   גר'  240 18ערב 

 
 

 יש לשים לב כי מדובר בבד עם הדפס ייחודי למכבי.
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 אביזרים נלווים

 יחידת מידה פריט

 אומדן
 כמות

 שנתית
)₪ , מחיר ליחידת מידה 
 לא כולל מע"מ(

   5 1000 חיבור לוו מתכת סט פטריה פלסטיק+

   1 1000 לדאל ח וו מתכת בלבד

   2 1000 פטריה פלסטיק

   400  מטר 1 גר' למטר צביעה בתנור 345משקל  -מסילות 

   320  מטר 1 התקנה למטר מסילה

 אקוסטית לתקרה חדירה עם להתקנה תוספת
  400  למטר רץ

  100  אחד ביעד התקנה+ מידות לקחת יש כאשר הובלה

 
 מסמכים שיש לצרף להצעה: .3.6

 

 לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:יע על המצ  

 2כמוגדר בסעיף אישור של מכון התקנים הישראלי על עמידות הבד בדליקה  .3.3.1

 .לעיל 

, התכווצות ו, עוביוחוזק ,הסיב המפרט את איכות של יצרן הבד:  מפרט טכני .3.3.2

 . הסיב מתיחותו

 .(מלון  בתיו בתי חולים עדיפות ל) לקוחות לפחות משני  בכתב המלצות .3.3.3

 :בהתאם לדרישת מכבי – לצרף דוגמאות יש  .3.3.4

פרגודים בהתאם למפרט. ניתן לצרף במקום פרגוד מלא, פיסת בד בהתאם 

 למפרט.

 בהתאם למפרטים הנדרש. -אביזרים נלווים

 על הספק להדביק מדבקת זיהוי של שמו על כל דוגמא.

  מכבי שירותי  ,אלי בן יצחקעבור יש לשלוח דוגמאות של הפריטים המוצעים
 .תל אביב C2קומה  4קויפמן אות, רח' ברי

 

 הערות .3.7
 

  .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 
  ימים. 90ההצעה תוקף 
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 תאריך : ________

  הסכם

 

 

 :להלן) ח.פ. __________לבין ____________ ( "מכבי" :להלן)ות בין מכבי שרותי בריא
 ("הציוד" או "המוצרים"( לאספקה והתקנת פרגודים במכבי )להלן:"הספק"

 

 

 ההסכם תקופת .1
 

להלן: )___ועד יום  ___________החל מיום ____ נהלמשך שהסכם זה יעמוד בתוקף  1.1
 .(""תקופת ההסכם

 
שנה אחת,  בתקופה נוספת בתההסכם תקופת  למכבי שמורה האופציה להאריך את 1.2

  .זהיםבתנאים 

 
 תמורה .2
 

ן יהיו כמפורט במחירוומחיריו למכבי  ספקהמסופק על ידי ה ציוד/המוצריםהרשימת  2.1
 להסכם זה. כנספח א' המצ"ב

 
את עלויות ההובלה, אספקת הציוד למתקני מכבי, התקנתו, הדרכה התמורה כוללת  2.2

 ת.שוטפת בתקופת האחריוותחזוקה 

' מהווים תמורה מלאה וסופית בגין בנספח ארים המפורטים מחיהספק מצהיר בזה, כי ה 2.4
, , ההובלההעבודות השירותים השונים, כי הם כוללים בתוכם את כלל מרכיבי השירות

וכי לא תהיינה  לכל חלקי הארץ על חשבון הספק. והמשלוח,האספקה, ההתקנה, האריזה 
 נוסף בגין השירותים הנקובים בהסכם זה. לו כל דרישות ממכבי לתשלום

היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת  2.5

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

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

 ועד סיום ההתקשרות עם החשב הכללי. הכללי

 
 תנאי תשלום .3

בה חשבונית מס כדין,  נציג מכבי החתום על ההזמנהבראשית כל חודש ימסור הספק ל 3.1
 העבודה שבוצעה במהלך החודש הקודם למועד הגשת החשבונית.תפורט 

 (, עותקשל המקבל חתימה וחותמתתאריך לכל חשבונית יצורפו תעודות משלוח חתומות )
  .מההזמנה

 יום.  66 התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף + 3.2
 

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות( יאישור עפ"י חוק עסקאות גופים צהספק יציג בפני מכבי  3.3
פטור  או מע"מפקודת מס הכנסה וחוק  המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י 1976 – תשל"ו

 ועסקאותי לדווח על  וכן נוהג ונוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותי הוא מניהול זה, על כי
 בהתאם לחוק. למע"מ
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 המוצריםאספקת  .4

באמצעות הזמנה במכבי תעשה אך ורק באמצעות מורשי הזמנה מוצרים ההזמנת  4.1
 בלבד . תממוחשב

 14עד  דות העבובכל כמות שהיא . הספק מתחייב לספק את ויוזמנו ללא הגבלה מוצרים ה 4.2
 . ובתיאום עם המזמין ימי עבודה מרגע קבלת ההזמנה

 בגין כל יום איחור. ₪ 250ייקנס הספק בסך של  ,יום 21-בכל איחור באספקה של למעלה מ 

 אתרים ברחבי הארץ. 200כ  –התקנת העבודות תתבצע במתקני מכבי  4.3

  פרטניות.הנקובות בהזמנות ה אלומכבי לא תשלם עבור כמויות מעבר ל 4.4

היה ותמצא חריגה מנתוני המפרט הטכניים שהוגשו עבור חומרי הגלם לעומת הנדרש  4.5
או בטופס ההזמנה, תהא מכבי רשאית לקנוס את הספק  במפרטבבקשה לקבלת הצעות, 

 בסכום ההזמנה.

 איכות לקויה, לדעת מכבי, של עבודות לא תתקבל ותוחזר לספק ללא צורך במתן הסבר. 4.6

בי תהה רשאית לשלוח לבדיקת איכות, את הפרגודים  בכל מכון מורשה, והיה ונמצא מכ 4.7
בבדיקה שהמפרט של הפרגוד שסופק לא תואם את הצעתו של הספק מכבי תהה רשאית 

 .ולסיים את ההתקשרות לראות הפרה זאת כהפרה יסודית

רגוד כחסין אש הספק מתחייב לתפור על כל פרגוד שיסופק תוית המציינת את אישור הפ 4.8
  בהתאם לתו התקן המורשה.   

  

אישור ל"מסירה"  יהווחתומה תעודת משלוח . מקבל על תעודת משלוחהיחתים את  ספקה 4.9
קיבלו הדרכה  ו, הופעל באופן תקין והמשתמשים בןתקבל, הותקה ציודכלומר אישור כי ה –

חות, וכפי שיאושר בכתב , לשביעות רצונם, לרבות הוראות הפעלה ובטיומתאימה לשימוש ב
  .ידי מנהל המתקן-על

 
  אחריות על המוצרים : 4.10

 
 לשנתיים  ותכלול : תהיההאחריות למוצרים המסופקים 

 א . איכות הבד .
 ב . צבע ההדפסה על הבד

 

 קנין רוחני זכויות .5
 

וכי אין כל מניעה חוקית  מוצריםמצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת ה הספק 5.1
 מוצריםלמכבי וכי אין באספקת ה מוצריםאחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את ה או

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

, במוצריםידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי -היה ותתבע מכבי על 5.2
כתוצאה מתביעה  הכבי בגין כל הוצאה שתיגרם ללשפות לאלתר את מ הספקמתחייב 

 שכזו.
 
 מועסקי הספק .6

 
מכבי ייחשבו ל מוצריםהמצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  הספק 6.1

לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או 
 בונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי , על חשבאופן בלעדי בעקיפין, ויועסקו על ידו

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.
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 נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה 6.2

 בעת שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם שייגרם לרכוש
 מכבי.קנתם בהתו/או  מוצריםאספקת ה

 
, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע מכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה 6.3

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

 
 
 אנשי קשר .7

 .הספקעם  להיות איש הקשר הישיר  ___________מכבי ממנה בזאת את  __ 7.1
 מכבי.עם  להיות איש הקשר הישיר  _______ממנה בזאת את  _____הספק  7.2

 שם: ___________________  טלפון:_________________________
 :_______________________    EMAILסלולרי:_________________  

 
 הסבת הסכם .8

החובות או את  ,הספק איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, את זכויותיו על פי ההסכם
 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 
 

 וביטוח אחריות .9
מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה הספק יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או  9.1

 למכביהפסד, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזק תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שיגרמו 
ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם  הו/או למי מטעמ הי/או ללקוחותהו/או לעובדי

 כמפורט ומוגדר בהסכם זה.אספקת המוצרים, 
 

הראשונה, בגין כל נזק ו/או  ה, מיד עם דרישתמכביהספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את  9.2
, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד מכביהוצאה ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או תשלום שייגרמו ל

, כתוצאה מאירוע, שהינו באחריות הספק, על פי ההסכם ו/או מכביתביעה שתוגש נגד בגין 
על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה  מכביעל פי כל דין, והכל מבלי לגרוע מזכויות 

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-לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על מבלי 9.3
תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הספק לערוך 
ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים 

מסומן כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" ה
(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות "הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הספק"הימנו )להלן: 

פי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית -על
יישנות, אך למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההת

 )שלוש( שנים מתום תקופת ההתקשרות. 3-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
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ח זה, והוא מתחייב, בין הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספ 9.4
היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הספק 
תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי 
ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. 

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

 

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הספק להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד  9.5
לפני מועד חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור לעיל בהתאם 

ידי המבטח. הספק מצהיר, כי ידוע לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על 
לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה 
ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של 

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

 
ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע -יטוחים הנ"ל עלבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הב 9.6

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 שהספק 

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

 
תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב  ככל שתקופת ביטוחי הספק 9.7

לעיל בגין הארכת  9.3הספק להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 
 פי ההסכם.-תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

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

 בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

 9.7ו/או  9.3ידי הספק כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 9.8
לעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל תשלום 

 כה לפי הסכם זה.המגיע לזו
 -אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"א

1970. 

ידי -מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על 9.9
הספק כאמור לעיל, והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה 

 !Errorפי סעיף -רשו על מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו עלשייד

Reference source not found.  זה. הספק מצהיר ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת
הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי ו/או מי מטעמה כל חובה 

גבי הביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, ו/או כל אחריות ל
פי הסכם זה -או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על

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

 

ידי מכבי, -ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על 9.10
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 בדואר 

 )שלושים( יום מראש. 30רשום לידי מכבי לפחות 
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ביטוחי הספק יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק, לרבות אי  9.11
 מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו

 בזכויותיה של מכבי לקבלת שיפוי.

 

כל טענה ו/או דרישה ו/או מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו  9.12
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. פטור זה לא יחול לטובת 
מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הספק מתחייב, כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק 

תי(, תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי מכבי ומי מטעמה )אך למעט תוצא
 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  9.13

לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה  נשוא חוזה זה, הוא יהא אחראי
זה, על כל תנאיהם, וזאת  14יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף 

פי המוגדר בסעיף -למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק או לתקופה מאוחרת יותר על
ם אשר זה. לחלופין, רשאי הספק לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחי 14

 התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו  9.14
נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף 

 אותם.

 
 סודיות .10

כם ו/או תוכנו לכל  הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות את ההסכם ולא להעביר את ההס
 התחייבות זאת תהא בתוקף גם לאחר סיומו של ההסכם מכל סיבה שהיא. צד שלישי.

 
 שונות .11

 

הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה עשוי  11.1

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

 
להדריך את כל עובדיו לגבי הסיכונים הייחודיים במסגרת מתן השירותים באחריות הספק  11.2

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

לכל התאגידים / חברות בקבוצת מכבי, לרבות, אך לא רק: אסותא מרכזיים רפואיים  11.3

קאר בע"מ, -מכבי ומכבי טבעי, מכביבע"מ, בית בלב בע"מ, מכבידנט בע"מ, עמותת קרן 
מכבי אחזקות בע"מ, אגודת מכבי מגן, מכבי יזמות וכד' תהא שמורה הזכות לרכוש את 

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

, תוך חודש מחתימת ההסכם, לכל המסרים B2B  לדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי 11.4
ובמימון  פעיל, זאת מול החברה אשר עובדת עם מכבי )חב' סיגמנט( שמכבי תחליט לה

הספק. הספק ייערך מבחינת התאמת תהליכי עבודה ותהליכים מחשוביים לתמוך 
בתהליכים הרשומים הבאים: הזמנה ועדכון הזמנה, אישור הזמנה, תעודת משלוח 

, חשבונית גיטלית, קבלת טובין, סטטוס חשבונית, רשומת אב ספק, כרטסת ספקיד
 דיגיטלית.
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 ,לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית מרכזת 11.5
 במבנה שתגדיר מכבי.בליווי קובץ ממוחשב, 

 
הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים  11.6

ההסכם, וכי לא תהיה להם כל , עובר למועד חתימת הספקשהיו פתוחים בין מכבי לבין 
מוסכם כי היתרה של טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם זה. 

 במישרין ובעקיפין עדעל ידה למכבי רותים וטובין שסופקו יעבור שבספרי החברה מכבי 
 .₪ 0עומדת על 31.12.2015תאריך  

 

ם זה שתשלח בדואר רשום על כל הודעה בקשר להסכ .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  11.7
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  –מכבי שירותי בריאות 

                                                                         רח'     הספק

 

 :כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים 11.8
 

        מכבי:

        הספק:

 

 

 

 

 

 

                                            _______________   _______________ 
   הספק            מכבי שרותי בריאות                                               

 
    שם מלא של החותם:      
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 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

כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________  הננו מאשרים בזאת
וכן כל השירותים הנלווים אספקת והתקנת פרגודים "(  בקשר עם מתן שירותי הספק)להלן: "

 " השירותיםכמפורט וכמוגדר בהסכם שנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: "

סתיימת ביום _______ )להלן: "( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומההסכם" -ו
 "(.תקופת הביטוח"

 

ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי  -ביטוח חבות מעבידים .1
, בגין 1980 -פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

ונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתא
לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב  ₪ 6,000,000השירותים, בגבול אחריות של  

לשפות את מכבי ו/או מנהלי ועובדיה במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי 
 מעובדי הספק.

 

, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או ביטוח חבות הספק על פי דין - 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, 

המבוטח בפוליסה  לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. שם   ₪  1,000,000בגבול אחריות של 
יורחב לכסות 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. 

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

 
כיסוי אחריותו של הספק עפ"י דין בגין נזק גוף ו/או רכוש, לרבות נזק גרר,    -ביטוח חבות מוצר .3

בקשר עם ו/או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י הספק ו/או הבאים מטעמו 
ת הביטוח. לתביעה ובסה"כ לתקופ  ₪  500,000"( בגבול אחריות של המוצרים)להלן:"

הפוליסה מורחבת לכסות גם נזק הנובע ישירות מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה "מוצר" 
כהגדרתו בפוליסה .  הביטוח כאמור מורחב לשפות את מכבי בשל אחריותה למעשי ו/או 
מחדלי הספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב 

כפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל המוצרים, וזאת ב
אחד מיחידי המבוטח. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום 
תחילת פעילות הספק בקשר עם השירותים שבנדון, גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם 

שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה  ההסכם, אך לא לפני ___________. במקרה
חודשים  6כלשהי, מוסכם כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו 
כאירוע עליו נמסרה  תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין

ההודעה במהלך תקופת הביטוח. לעניין סעיף זה הגדרת המוצרים על פי הפוליסה מורחבת 
  recall -לכלול גם: הדרכה, תמיכה מקצועית ושירותי תחזוקה. הביטוח מורחב לכלול כיסוי ל

   ₪ 50,000עד לסך  
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 כללי 

ת הנקובות בפוליסות הביטוח הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיו .4
 המפורטות לעיל. 

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .5
מכבי ו/או מי מטעמה וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או 

 מנהלי ועובדיה.

לו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוט .6
 יום מראש. 30תקופת הביטוח מבלי שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט"  .7
 ותם.במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף א

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

 לעיל.

         

 בכבוד רב        

 ___________חברה לביטוח בע"מ

 על ידי ____________________

 )שם החותם ותפקידו(       
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