
 
 -מכבי שירותי בריאות  -

 

 Secure Email Gatewayלרכש ותחזוקה של רכיב להצעת מחיר מתוקנת בקשה 

 :כללי .1

עבור רכישה ותחזוקה של "מכבי"( מעוניינת לקבל הצעות מחיר  -מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

Secure Email Gateway  ,בבקשה.  כמפורט 

 עד לתאריךwaizman_sh@mac.org.il  את ההצעות יש לשלוח אל שרון ויצמן לדוא"ל:   .1.2

25.06.2017. 

ולסכם את פרטי העסקה בשילוב  יםהמוביל יםהזכות לנהל מו"מ עם הספק אתמכבי שומרת  .1.3

 היצרן.

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

ימים מקבלת הודעה על רצונה  7ספקים עמם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם לבקשה תוך  .1.5

פרד מהסכם נשל מכבי להתקשר עמם.  מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי 

 ההתקשרות שייחתם.

  cohen_y@mac.org.il   כהן  ליעקביים יש להפנות בנושאים טכנולוג שאלות .1.6

 

 :ההצעהתהליך בחינה של  .2

 :ההצעה תיבחן על בסיס הקריטריונים הבאים .2.1

וכלל זה רכש, הטמעה  מחיר עבור כל הדרישות המוגדרות בבקשה כולל -עלות .2.1.1

 .ותחזוקה

יכולת לספק את המוצרים, העבודה וצוות המומחים יציבות כלכלית,  -הספק כחברה  .2.1.2

 .למתן השירותים הנדרשים

 5,000ל מע ) בסביבה מורכבת גדוליםלקוחות  2לפחות אצל  הטמעה מוצלח - ניסיון .2.1.3

הוכחת ביצוע  מוצעים, כולל ה יםמוצרהו יםהשירות הכוללת את  (,משתמשי קצה

 .מוצע של המוצר ההטמעה התקנה ו

 .ואיכות שירותי הספק יםהפתרון המוצע, איכות המוצראיכות  –איכות  .2.1.4
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 :קייםמצב  .3

 Symantec Messaging Gatewayמסוג  Secure Email Gatewayבמכבי מוטמע רכיב כיום  .3.1

 מכונות ע"פ המפרט שלהלן : 3בתצורה של 

3.1.1. Incoming/Outgoing Messages - 2 מכונות 

 מכונה אחת -   Mass Mailingפתרון לשליחת .3.1.2

 : מבוקש .4

, בהתאם  תארגוני Secure Email Gatewayמכבי להתקשר עם ספק לאספקת מערכת בכוונת  .4.1

  לדרישות המפורטות להלן.

 : ת ביצועיםודרישעל פי פתרון שריד לסינון דוא"ל בכניסה וביציאה מהארגון,  .4.2

4.2.1. Incoming/Outgoing Messages – 4,000,000 "פ חתך חודשי עבור כל לפחות ע

הערכת כמות המשתמשים / תיבות דואר פעילות המקבלות  מכונות לפחות(. 2מכונה ) 

  12,000 -מיילים מהאינטרנט: כ

לפחות ע"פ חתך חודשי )מכונה אחת  Mass Mailing   - 5,000,000פתרון לשליחת .4.2.2

  לפחות(.

 .VMwareעל פלטפורמת  Virtual Applianceבתצורה של  פתרונות יש להציע  .4.3

 

 . יש לצרף דו"ח מחקרבשוק מהמובילים Secure Email Gatewayעל הספק להציע מוצר  .5

 (Gartner )כגון  מלא עדכני

 :דרישות חובה –תכונות נדרשות מהמוצר  .6

 .Email RFC Compliance -סריקת דוא"ל נכנס ויוצא מהארגון תוך עמידה ב .6.1

 המוצעת, כחלק מתכולת ההצעה מערכתהכרחיות מהדרישות  .6.2

 

 הערות דרישה מס"ד

6.2.1.  
 , התחזותSpams ,Phishingזיהוי 

 .False-Positivesבצורה יעילה עם מינימום  Malwares -ו 
 

  .High Availability תצורת   .6.2.2

 Virtual Appliance - VMware - תצורת  .6.2.3

על הספק לפרט דרישות חומרה עבור 

המכונות הוירטואליות כבר בשלב 

 המענה

 מובנות במוצר DLPיכולות   .6.2.4
, בפרט התייחסות יש לפרט היכולות

 לזיהוי עברית
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רוסית  ,בתכנים אשר נשלחים בעבריתריבוי שפות, כולל   .6.2.5
 וערבית

 

  DMARC-תמיכה מובנית ב  .6.2.6

  Email Classification -אפשרות ל  .6.2.7

  להרצת תהליכים אוטומטיים  APIממשק   .6.2.8

, כולל Webאו  Clientממשק ניהול המערכת יהיה נגיש ע"י   .6.2.9
  CLIגישת ניהול מתקדמת אל תוך הרכיב באמצעות  יכולת 

 

   Mail Relay -הטמעה כ  .6.2.10

6.2.11.  

: בין אם כחלק מהמוצר, מוצר Sandboxאופציה: יכולת 

 McAfeeהקיים במכבי ) Sandbox -נלווה או התממשקות  ל

ATD) 

 

יש לפרט את החלופות ואת  –

המשמעות לגבי עלות ההצעה )אם 

קיימת(  בשורת האופציות בטבלת 

 המענה

 

 :Auditingבקרה ו  .6.3

 הערות דרישה מס"ד

6.3.1.  
תיעוד פעולות המערכת )העברת הדוא"ל ופעולות המתבצעות מול 

  ממשק הניהול( ללוג.

  הארגונית. SIEM -ייצוא אירועים למערכת ה  .6.3.2

  .SNMPשליחת התראות על מצב השרת בפרוטוקול   .6.3.3

6.3.4.  
רישום של כל פעולת גישה למידע שנעשית בשרת, ולייצא אותם 

  .Syslogבפרוטוקול 

6.3.5.  
ניטור של קובץ שעובר בהצלחה או כשלום מהשרת הייעודי לתוך 

  הארגון.
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 ניהול ושו"ב: .6.4

 הערות דרישה מס"ד

6.4.1.  

לכל המערך המוצע )דואר  נח וידידותי למשתמש,ממשק ניהול אחיד 

המכיל תמונת מצב עדכנית   Dashboardכולל יוצא ודואר נכנס(, 

 .(Quarantineוגישה לדוא"ל שהועבר להסגר )

 

6.4.2.  
בשרת ואפשרות להוצאת דוחות  פעולה המתבצעת של כל לוג רישום 

  , Excelבפורמט   ייצוא דוחות , בפרט על פעולות אלו

6.4.3.  
מול לאחר הזדהות  רק תתאפשרהגישה לממשק ניהול המערכת 

LDAP/MS Active Direcorty הקיים במכבי  

  אכיפה של מנגנוני הרשאות על פי פרופילי תפקידים  .6.4.4

 

 

 :דרישות יתרון –תכונות מהמוצר  .7

 

 הערות דרישה מס"ד

  יתרון - Transparent -הטמעה כיכולת   .7.1

7.2.  
URL Protection and Tracking – יתרון  

7.3.  
  יתרון - DXLתמיכה בפרוטוקול 

7.4.  
 יש לפרט את רמת ההסמכה  יתרון  – Common Criteria -הסמכה ל 
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 :דרישות מספק הפתרון .8

ל המערכות המערכת להתקנה, הטמעה ותחזוקה שעל הספק להיות בעל הסמכה של יצרן  .8.1

 .המוצעות

שינויים, עדכונים על הספק להוכיח קיום קשרי עבודה עם יצרן המערכת )פתיחת תקלות, יכולת   .8.2

 .וכד'(

משתמשי  4,000גדולים בסביבה מורכבת )מעל לקוחות  שנילפחות אצל  תהטמעה מוצלח - ניסיון .8.3

 מוצעים ובהתאם למפרט המבוקש.ה יםמוצרהו יםהכוללת את  השירותקצה(, 

וממליצים רלוונטיים. לכל לקוח נדרש לציין את הרלוונטיות שלו לבקשה זו, רשימת לקוחות  .8.4

 שמות אנשי קשר וטלפונים לקבלת מידע נדרש.

 על המוצר המוצע. הספקטכנאי  2הסמכות של  .8.5

 .SLA -ה הנדרש בסעיף SLA -יש לפרט את היערכות הספק להתמודדות עם ה .8.6

נת העבודה ואישור הפעילות מקבלת הזמחודש  -חייב לסיום ההטמעה לא יאוחר מעל הספק להת .8.7

 ממכבי.

 

 :פרויקט התקנה, אינטגרציה והפעלה - ואינטגרציהדרישות הטמעה  .9

תאר באופן מפורט את על הספק למערכות, ובדיקה של ה , הפעלה, אינטגרציההתקנה מלאה .9.1

  ממשק הניהול)לרבות ייצוא קונפיגורציה( ו התקנת המערכתובפרט את תהליך ההטמעה 

 ההטמעה תתבצע באופן מדורג תוך מינימום זמן השבתה. .9.2

  .0032:תתבצע החל מהשעה  ת מערכות ייצורפעילות אשר דורשת השבת .9.3

נציגי מערכות מידע של מכבי, יש צורך במדריך  3 ל (Administrator)הדרכה ברמת מנהל מערכת  .9.4

 תוכן ההדרכה יאושר ביחד עם מכבי. . רב בהטמעת המוצרומחה בעל ניסיון ברמת מ

  אספקת תיעוד מלא למערכת. .9.5

)בין אם  במידה ויש צורך בהחלפת מכונה ,מאפשר לספק יכולת שחזור מהירההגדרת גיבוי  .9.6

  .מדובר במכונה פיזית או וירטואלית(
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 :דרישות תחזוקה ותמיכה .10

תחזוקה הכלולה בהצעה זו מיום האספקה תמיכה לכלל המוצרים הכלולים בהצעה זו, לתקופת  .10.1

  בפועל.

  .השדרוגיםקבלת עדכונים ושדרוגי גרסאות שוטפות, ותמיכה בהתקנת  .10.2

  בדוא"ל.   hotfixes-קבלת עדכונים שוטפים לגבי גירסאות חדשות ו .10.3

      פורט מ, לפי ה, ישירות מול היצרןקבלת תמיכה ופתיחת קריאות במרכז התמיכה של היצרן .10.4

  . SLAבסעיף 

  תמיכה וסיוע בהפעלת המערכת. .10.5

 

 :מהספק )SLA(זמן תגובה נדרש  .11

 .NBDתמיכה טלפונית לפי שעות עבודה בזמן ישראל,   -לתקלות רגילות  .11.1

 .במידה והבעיה לא נפתרת תהיה אפשרות לנציג מכבי להעלות את רמת החומרה .11.2

לתקלות משביתות או תקלות הפוגעות באופן מהותי בשירותים של מכבי שרותי  .11.3

בכל שעות היממה,  שעות 2עד בריאות,כהגדרת מכבי שרותי בריאות, נדרש זמן תגובה של 

 (. יש להציג צוות בישראל שמסוגל להגיע לאתר מכבי בבעיה מסוג זה. 7*24שבעה ימים בשבוע )

 .שעות מרגע פתיחת התקלה 2של עד  SLAמוקד זמין של טכנאים עם  .11.4

של הרכיב החדש, באחריות הספק/יצרן לשלוח על קרה של תקלה כלשהי, בשלב ההטמעה במ .11.5

פרק הזמן המפורט כאמור לעיל בזמן תגובה שלא יעלה על  .תקלהלטיפול בחשבונו טכנאים 

  .11.3בסעיף 

 

 :מחיר ותנאי תשלום .12

 .המחירים אינם כוללים מע"מ 

  מיום הוצאת החשבונית. 66הינם שוטף + תנאי התשלום 

 ימים. 90 -תוקף ההצעה  
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 :המענהטופס  .13

 יש לציין את מודלי התמחור הקיימים לגבי סוגי חלופות רישוי שונות )באם קיימות(

 

 

 

עלות לכל שנה  שנים 3 -עלות ל עלות לשנה 

 נוספת

כולל , עלות כוללת למערך

רישוי, תחזוקה ותמיכה, 

המוגדר  SLA  -עפ"י ה

 בבקשה

   

עלות חד פעמית להתקנה, 

אינטגרציה, הדרכה והטמעה 

 ראשונית

   

הפרש בגין פתרון היברידי, 

של  Cloud -העושה שימוש ב

 היצרן

   

עלות שעת מומחה לאספקת 

שירותים ותמיכה נוספת, 

 מעבר למוגדר בבקשה

   

 תוספות אופציונאליות 

 )יש לפרט(
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 תאריך : ________

 הסכם

 

 

(. "הספק" -בין מכבי שרותי בריאות, להלן מכבי לבין ____________ח.פ. __________ )להלן

 (."המוצרים והשירותים" –)להלן  Secure Email Gatewayוהטמעת לאספקת 
 

 

 

 תקופת ההסכם .1

 "[.תקופת ההסכםהסכם זה יעמוד בתוקף החל מיום _________ועד יום _________]להלן: " 1.1

תקופות  נוספות בנות שנה כל  3 -ציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשמורה האופלמכבי  1.2

 אחת, בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי )תנאים מיטיבים בכפוף להסכמת הספק(. 

על אף האמור לעיל, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכל שלב ומכל סיבה שהיא,  1.3

יום מראש. במקרה זה תשלם מכבי לחברה את הסכומים  30ידי משלוח הודעה בכתב -וזאת על

שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או החברה תחזיר למכבי את הסכומים 

 ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות.

 

 תמורה .2

רשימת המוצרים והשירותים המסופקים על ידי החברה למכבי ומחיריהם יהיו כמפורט בהצעת  2.1

 להסכם זה. כנספח א'ספק המצ"ב ה

היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת ההתקשרות  2.2

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 הכללי ועד סיום 

 .ההתקשרות עם החשב הכללי

 

 תנאי תשלום .3

יום מיום הוצאת החשבונית  65התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של שוטף +  3.1

 ואישור קבלת המערכת ע"י מנהל מחלקת תשתיות מחשוב במכבי

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

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

"מ מניהול זה, על כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן נוהג לדווח על עסקאותיו למע

 בהתאם לחוק.
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 הזמנה ואספקת המוצרים .4

ומאושרת. הספק יחתים את הזמנת הציוד והשירות תבוצע באמצעות הזמנה ממוחשבת חתומה  4.1

מקבל הציוד והשרות במכבי על תעודת המשלוח. תעודת משלוח חתומה תהווה אישור לקבלת 

 הציוד והשרות על ידי המקבל.

 המחיר הנקוב בנספח א' כולל עלויות הובלה, אספקה והתקנה באתרי מכבי. 4.2

  

 שרותי תמיכה ואחזקה  .5

ו/או באמצעות תקשורת מחשבים ו/או באתר  שירותי התמיכה והתחזוקה יינתנו בשרות טלפוני 5.1

מכבי, בהתאם לאופי הפניה ותוך הפעלת שיקול דעת מקצועי של הספק בשיתוף מכבי, ויכללו 

טיפול תמיכה ופתרון תקלות, טיפול בבאגים, אספקה והתקנה של גרסאות ומהדורות חדשות של 

 התוכנה, ללא תשלום נוסף.

"שעות  –ה', בשעות העבודה בזמן ישראל. )להלן  שירותי התחזוקה יינתנו בימים א' עד 5.2

 (, הספק יעמיד מוקד טלפוני מאויש לקבלת קריאות שרות משך שעות העבודה.העבודה"

 NBDזמני התגובה לקריאות שירות הינו עד יום עבודה אחד, לכל היותר  5.2.1

יכולתו שירות התחזוקה כולל עבודה רצופה עד לתיקון מלא של התקלה. הספק יעשה כמיטב  5.2.2

כדי לתקן את התקלה במהירות האפשרית, ובמידת הצורך, יספק פתרונות ביניים עד לתיקון 

 התקלה באופן סופי ומוחלט.

במקרה של כשל המפריע לתפקוד שוטף של מערכות בארגון, יתבצעו פעולות מיידיות ורצופות  5.2.3

 להשבת המערכת לתפקוד מלא ותקין.

 לנציג מכבי להעלות את רמת החומרהבמידה והבעיה לא נפתרת תהיה אפשרות 

לתקלות משביתות או תקלות הפוגעות באופן מהותי בשירותים של מכבי שרותי בריאות,  5.2.4

שעות בכל שעות היממה, שבעה ימים  4כהגדרת מכבי שרותי בריאות, נדרש זמן תגובה של 

 (. 7*24בשבוע )

של   SLAבי, נדרש של מכ Production -במקרה של תקלה אשר תגרום להשבתת מערכות ה 5.3

 שעתיים.

 

 זכויות קנין רוחני .6

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה חוקית או  הספק 6.1

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. 

הו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי במוצרים, מתחייב ידי גורם כלש-היה ותתבע מכבי על 6.2

 לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה כתוצאה מתביעה שכזו. הספק

 

 מועסקי הספק .7
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הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת המוצרים והשירותים למכבי  7.1

א יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ול

בעקיפין, ויועסקו על ידו באופן בלעדי, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי 

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

 נזק  או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא הספק 7.2

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

 המוצרים ו/או מתן שרות למכבי.

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על  הספק 7.3

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

 

 אנשי קשר .8

 להיות איש הקשר הישיר עם הספק.   מכבי ממנה בזאת את  8.1

 להיות איש הקשר הישיר עם מכבי.    הספק ממנה בזאת את  8.2

 

 הסבת הסכם .9

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

 ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 אחריות .10

לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזק  הספק 10.1

תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שיגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד 

שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם ייצור ו/או אספקת המוצרים ו/או מתן השירותים, כמפורט 

   ומוגדר בהסכם זה. 

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה של מי  הספק 10.2

מהן, בגין כל נזק ו/או הוצאה, )לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש כנגד מי מהם(, 

ו, על פי ו/או מי מטעמו ו/או בשמ הספקשייגרמו להן כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של 

 הסכם זה או על פי כל דין.

 

 , שמירת סודיות ואבטחת מידע פרסום .11

 בקשר ידיעה כל, אדם כל לידיעת להביאאו /ו למסור, להעביר ולא, בסוד לשמור מתחייב הזוכה 11.1

 או ההסכם ביצוע אגב או במהלך או בתוקף אליו שהגיעה ידיעה או השירות או ההסכם ביצוע עם

 .סיומה לאחר או תחילתה לפני, ההתקשרות תקופת תוך, השירות מתן

 לחוק 118 סעיף לפי עבירה מהווה האמורה ההתחייבות שהפרת לו ידוע כי, מצהיר הזוכה 11.2

 .1977-"זהתשל, העונשין
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 כפופים, שלה המסחר בסימני לרבות, מכבי של בשמה שימושאו /ו זה להסכם בקשר פרסום כל 11.3

 .מכבי של ובכתב מראש אישורה לקבלת

 :לסודיות דרישות 11.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 לכל ביחס וכן ההסכם במסמכי שנכלל המידע לכל ביחס מוחלטת סודיות על לשמור 11.4.1

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

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

)להלן:  זה הסכם במסמכי האמורפי -על הזוכה התחייבויות ביצוע במסגרת לידיעתו

 "המידע"(.

 קיבל אם אלא, שהוא זמן ובכל שהיא דרך בכל המידע של גילויאו /ו פרסום כל למנוע 11.4.2

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

את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק  לעשות 11.4.3

לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הזוכה, נותני שירותים והמועסקים 

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

, בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות אישי לשמירת סודיות כלפי הזוכה )בכל עת(

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

 ידי מכבי(. -מפורשת ולנוסח שיומצא על

ידי -על האמור למילוי מכבי כלפי אחראי יהא הזוכה כי, ספק הסר למען, בזאת מובהר

 .עבורו או מטעמו הפועליםאו /ו עובדיו

 :על תחול לא לעיל המפורטת הסודיות שמירת חובת 11.4.4

 טרם מטעמו השירות נותניאו /ו עובדיו בידיאו /ו הזוכה בידי שהיה מידע 11.4.4.1

 ;סודיות לשמירת התחייבות הפרת עקב שלא זה בהסכם ההתקשרות

 לשמירת התחייבות הפרת עקב שלא עצמאי באופן' ג מצד שנתקבל מידע 11.4.4.2

 ;סודיות

 של לסודיות התחייבות הפרת בגין שלא הכלל נחלת הפך או שהוא מידע 11.4.4.3

 .הזוכה

 ובלבד, מוסמכת שיפוטית מרשות צופי -על או דיןפי -על לגלותו שחובה מידע 11.4.4.4

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

 לא הזוכה וכי, מכבי של הבלעדית בבעלותה הוא המידע שכל מסכים והוא לו ידוע כי 11.4.5

 .ההסכם ביצוע לצורך שאינו שימוש כל בו לעשות רשאי יהא

ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו  כי 11.4.6

, בסודיותהתחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו 

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

 שהמידע לכך מודע הזוכה וכי, בסודיות המידע לשמירת התחייבות ולהפרת והפסדים

 .מכבי של מנכסיה חלק הינו
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 לסנקציות מודע והוא, הסודיות שמירת חובת את הקובעות הדין הוראות לו ידועות כי 11.4.7

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

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

 .נוסף רלבנטי דין וכל, 1996-"והתשנ, החולה זכויות חוק, ותקנותיו 1981-"אהתשמ

 :מידע אבטחת דרישות 11.5

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 המצויות המידע אבטחת דרישות למפרט מענהו את לממש המאפשר מוצר למכבי לספק 11.5.1

 רגולטוריות לדרישות בהתאם לעת מעת וכפי שיעודכנו מחיר להצעת בבקשה

 .המכרז לנושא הרלוונטיות

 נקי יהיה במכבי התקנתו בעת שהמוצר להבטיח מנת על הדרושים באמצעים נקט כי 11.5.2

 .זדוני מקוד

 במוצר( Vulnarability) פגיעות על לו ונודע במידה ועדכני רלוונטי מידע למכבי לספק 11.5.3

 .להתמודדות הקשור בכל למכבי ולסייע

 

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

 

 שונות .12

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים שהיו  12.1

פתוחים בין מכבי לבין הספק, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי לא תהיה להם כל טענה או 

דרישה לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם זה. מוסכם כי היתרה של מכבי בספרי 

 31.12.2016ן שסופקו על ידה למכבי במישרין ובעקיפין עד תאריך החברה עבור שירותים וטובי

 ₪. 0עומדת על 

 

בית : אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, לרבות, אך לא רקלכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי,  12.2

אחזקות  מכבי  בע"מ, קאר-מכבי טבעי, מכביו קרן מכביעמותת , בע"מ , מכבידנטבלב בע"מ

על פי  את המוצרים מהספקשמורה הזכות לרכוש  אתה וכד' מכבי יזמותמכבי מגן, אגודת בע"מ, 

 בהסכם זה. ההסכם הקבועים תנאי , ושאר המחירים

 

הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק  עשוי להיות  12.3

 ק ממכבי.אחרת, מכל סכום שיגיע לספ חב לה מתוך ההתקשרות נשוא ההסכם או מהתקשרות 

 

הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את הציוד /  12.4

שרות אינה הרשאה בלעדית, וכי מכבי תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם לאחרים להפעיל ולקיים 

 שירות דומה ו/או מקביל עבור מכבי.
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זה שתשלח בדואר רשום על ידי צד כל הודעה בקשר להסכם  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  12.5

ימים  3למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו נשלחה תוך 

 .בעת המסירה בפועל -מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד 

 68125תל אביב,  27רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

        רח'  -                              הספק

 

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 12.6

     מכבי:

     הספק:

                 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום : 
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 הספק        מכבי שרותי בריאות  
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