
 -בלתי מסווג  -
 

 

  –מכבי שירותי בריאות  - 
 

 ארגונית FAXמערכת שדרוג /החלפת בקשה להצעת מחיר ל
 "הבקשה"(-)להלן   

 כללי .1

 מערכת שדרוג / החלפת ( מעונינת לקבל הצעות "מכבי" -מכבי שירותי בריאות )להלן   .1.1

 FAX  ( , כמפורט בבקשה."המוצרים והשרותים" -)להלן  

 12/20147/  עד   waizman_sh@mac.org.il לדוא"ל  שרון ויצמןאת ההצעות יש לשלוח אל   .1.1

 .תר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיאמכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביו  .1.1

מכבי שומרת לה הזכות לנהל מו"מ עם הספק המוביל ולסכם את פרטי העסקה בשילוב  .1.1
 היצרן.

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

רצונה של מכבי להתקשר עמם.  מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי מפרד מהסכם 

 ההתקשרות שייחתם.

 

 מצב קיים:  .1

 המורכבת בתצורה הבאה: מרכזית  FAX Over IPבמכבי מערכת   מתכיום מיוש

 Fax Serverל ששרת וירטואלי אחד   .1.1

  Appliances AudioCode שתי יחידות  .1.1

 (  סה"כ קווי טלפון 06)    PRIצירי  1 .1.1

 שלוחות60  -עם רישוי ל 10.1גירסה  Message Manager וכנת ת .1.1

 (Outlook)ממשק  פקס דרך מייל משלוחל Exchange -קונקטור ל  .1.2

 שייעודי למשתמ Cover Page -סטנדרטי ו Cover Pageיכולת משלוח עם  .1.0

 0ECC SAP -למשלוח פקס ישירות מ SAP  : ComServer 4.1A10-קונקטור ל .1.7

 למשלוח פקסים באמצעות תוכנת AS/400 IBMקישוריות לשני מחשבי  .1.2

 FAX IDOR רכיב על שרת הפקסים ורכיב ב(- AS/400) 

יכולת משלוח פקס חוזר אוטומטי לחי"פ מסויים עם תבנית ייעודית לכל חי"פ  .1.2

Confirmer) 

 לקבלת סטטיסטיקות לגבי משלוח וקבלת פקסים DailyStatתוכנת  .1.16

 לקבל דו"חות IRepoerתוכנת  .1.11

 שנדגםמירבי העומס ה יום. מידי ונכנסים  פקסים יוצאים  11,666 -המערכת משרתת כ .1.11

 בדקה.נכנסים פקסים  16 -הוא  כ

נכנסות  אישיות משתמשים להם שלוחות פקס  2,500 -המערכת משרתת כיום כ .1.11

 )חי"פ(
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 מפרט המבוקשה .1

את המערכת הקיימת ולהוסיף יכולות שרידות ויתרות מלאה /להחליף מכבי מבקשת לשדרג

  , תוך כדי מימוש יכולת) גם בשרתים וגם בתקשורת( בשנה 16% -צפי גידול כעם  למערכת

DRP  

 עם התממשקות (VMWARE)וירטואלים  שרתים  1התקנה על גבי  נדרש  .1.1

 דומה אחרת.או חלופה   Audio Codes -ל 

 שלוחות 116 -שלוחות ו 26 , שלוחות 06תצורה של תמיכה ב .1.1

בממשקי של  Exchange 2010סביבה של ב, אינטגרציה והטמעה מלאה, הפעלה התקנה .1.1

Outlook 2010  וכן שלOutlook 2013כל היכולות הממומשות כיום: , כולל 

  FAX IDORדרך  AS/400  -קישוריות ל .1.1.1

   -SAP NetWeaver 7.4           קישוריות ל .1.1.1

של השרת  כך ששרת אחד יכול לתפוס את מקומונדרש מנגנון יתרות ושרידות מלא,  .1.1

ות של המערכת אליעילות אוטומטית של כל הפונקציונהשני באופן מלא תוך העברת פ

זאת ללא תלות במיקום הפיסי של השרת  ירידה ברמת השרות. ללאמשרת א' לשרת ב' 

 (DRב' באתר , שרת Prod)שרת א' באתר 

 Ireport  -ו Message Manager  כל התכונות הקיימות כיום במערכת נדרש מימוש .1.2

 תכונות : בכלל זה נדרשות ה .1.0

של פקס נכנס  Routing -לקביעת ה Active Directory   2012/2008אינטגרציה עם  .1.7

 FAXבהתאם לשדה 

ן משלוח פקס , כגוContacts -לנמענים המוגדרים ב Outlook -יכולת משלוח פקס מ .1.2

  mailto: 123456@faxבפורמט 

 Active Directory -יכולת הוספת פרמטרים הלקוחים מהעם  Cover Pageיצירת  .1.2

  Cover Page -ה  בתבנית של

  (Confirmer) מנגנון אישור קבלת פקס בפקס חוזר .1.16

 יכולת קביעת תבנית ייעודית לכל שלוחה באישור הפקס החוזר  .1.11

 Confirmer) -)ב

וספת פרמטר של מספר הדפים שהתקבלו, בתבנית של אישור הפקס החוזר יכולת ה .1.11

(Confirmer) פרמטר של מספר הפקס )חי"פ( הנכנסו 

 Outlook -מייל אישור למשתמש על שליחת פקס, כאשר פקס נשלח מ .1.11

 סטטוס המערכתבצפייה , אוטומטיים להגדרות , תזמון תהליכיםאחד ממשק ניהול מרכזי  .1.11

 צאיםובפקסים נכנסים/יו

 של המערכת Log -תיעוד פעולות ואירועים ל  .1.12

 יום לפחות 126שמירת כל הפקסים היוצאים והנכנסים לתקופה של  .1.10
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  MS SQL 2012 / 2014מבוסס  בסיס הנתונים הפנימי של המערכת )אם קיים(  .1.17

קבלת פקסים, בהתפלגות עפ"י  ו תוסטטיסטיקות לגבי שליחמפורטים דו"חות   .1.12

 וכד' טווחי תאריכיםחי"פים, , שלוחות, יעדכמויות פקסים, מקור, 

 SNMPובפרוטוקול  email -בותקלות שליחת התראות על אירועים   .1.12

 Exchange 2013 -תאימות ל .1.16

   EMC Networker  + AVAMAR תאימות למערכת הגיבוי הקיימת במכבי:  .1.11

  Windows Server 2012הפעלה  רכתמעהתקנה על גבי  .1.11

 Outlook -במשלוח פקס ב (Attachments)יכולת משלוח צרופות  .1.11

   doc , pdf , tif , jpg , docx , xls , xlsx, tiff , וכלל זה:סוגי קבציםבתמיכה   .1.11

 Text To Fax , Postscript/Pcl , Postscript Printer, , ובכלל זה:ממירי קבצים .1.12

 Printer Fax 

 . למשל תורלפי ספים שהוגדרו של ביצועי השרת ניטור בזמן אמתיכולת  .1.10

Routing  כאשר פקסים נכנסים לא מנותבים, או תור פקסים יוצאים שאינם

  נשלחים לאחר פרק זמן שייקבע 

ללא הגבלות. למשל  VMWareיכולת נדידה של השרתים הוירטואליים בסביבת  .1.17

נדידת שרת  תהמונע תאחר /הגדרהרישוי צף שאינו תלוי במעבד/שרת או כל רכיב

 אופן אוטומטיוירטואלי בין תשתיות פיזיות ב

, מספר בעלי Outlook -ללא הגבלה על מספר המשתמשים )מספר השולחים ב .1.12

 חי"פ וכד'(

 

 תכונות נוספות אשר יהוו יתרון:  .1.12

 רזולוציה בפקס נכנס/  איכותהגדרת אפשרות  .1.12.1

 הפרדה בין מיקום בסיס הנתונים לבין האפליקציה .1.12.1

 יכולת הגדרת עדיפות לשליחת פקסים למשתמשים מסויימים .1.12.1

 למשלוח פקסים Outlook 2010/2013 -ל Add-ONף תוס .1.12.1

, SAP כגוןלמערכות נוספות )  WebServices / API  / EWSהתממשקות באמצעות .1.12.2

AS/400 ,MS Dynamics CRM )'וכד 

  Shared Storageשמירת הפקסים בכונן רשת משותף  .1.12.0

 

 הטמעה והדרכההתקנה, דרישות    .4

 כנון המערכת, תצורת חומרה ואחסוןת .1.1.1

הנדרש, יסופק ע"י  VMWare -ו Microsoftורישוי   סר ספק, חומרת השרתים עצמםלמען ה  .1.1.1

 מכבי ואינו חלק מתכולת ההצעה

, ניטור , דו"חות ל הניהו יממשק, כולל כולותיהעל כל מרכיביה ויהתקנת המערכת   .1.1.1

 Exchange 2010  ,AS/400  ,SAP  בסביבה של סטטיסטיקה, ו
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 ביצוע פיילוט .1.1.1

, Confirmer -, תבניות ושיוך הConfirmerדרות הקיימות, הגדרות מיגרציה של כל ההג .1.1.2

 חי"פים מוגדרים וכד', כך שיהיה רצף תפעולי מלא למעבר למערכת החדשה

 הפעלת המערכת על כל יכולותיה .1.1.0

עקב קריטיות המערכת, התקנות ופעולות הדורשות השבתה של שרת הפקסים העובדת,  .1.1.7

 11:66יבוצעו בשעות חריגות , לאחר שעה 

 עובדים 1 -ל  Administratorהדרכה ברמת מנהל מערכת   .1.1.2

 

 דרישות תחזוקה ותמיכה    .5

 ושדרוגי המערכת עדכוני גרסאות שוטפות  .2.1.1

 (NBD) יום העבודה הבאתיקון תקלות בזמן תגובה של   .2.1.1

או תקלה  משביתת מערכתתקלה קריטית )במקרה של תקלה הרי ש עקב קריטיות המערכת, .2.1.1

, שעתייםתוך תיקון התקלה מענה ל , נדרשהכל כהגדרת מכבי(ושירות, חמורה הפוגעת במהות ה

 (11*7*1)  ימים בשבוע 7יממה, ל שעות הבכ

 נדרשת תמיכה באתר הלקוח  .2.1.1

 
 

 _C@mac.org.ilMirit:  למירית כהן יש להפנות יםטכנולוגי יםשאלות בנושא

 

 :על הצעת המחיר לכלול  .6

 שם יצרן .0.1

 מוצררט מלא של המפ .0.1

 שנים לפחות 2על החברה להיות מסוגלת לספק תמיכה למשך  .0.1

 ובכמות הקוויםגידול: משמעויות גידול במספר משתמשי הפקס מסלול  .0.1

 , כפורט בבקשהמלאה, הפעלה והדרכה באתר הלקוחהתקנה   .0.2

 מתן תחזוקה  ותמיכההיצרן לגבי היות הספק מוסמך להתקנה, הטמעה ו אישור  .0.0

 תלמערכת המוצע

מומחים המוסמכים ע"י היצרן  למתן  שלושהישור הספק להעסקת לפחות א .0.7

 שירותי התקנה, הטמעה, תמיכה ותחזוקה ולמוצר המוצע

 שלושהוהמלצות לגבי התקנות קיימות בארץ של המוצר המוצע בלפחות  פירוט .0.2

נפח ופ( ")חימשתמשים  1666מוגדרים בו לפחות אשר ארגונים מורכבים בארץ,  

 .פקסים ביום 7666פעילות של 

, פירוט אודות שם חברה, שם איש קשר ותפקידו, טלפון להתקשרותיש לציין 

 ההתקנה

 פירוט לגבי התקנות שבוצעו למוצר באמצעות הספק מגיש ההצעה .0.2

mailto:Mirit_C@mac.org.il
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 שור תאגידאי  .0.16

ור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול איש .0.11

 1270 –ות מס(, תשל"ו חשבונות ותשלום חוב

 

 הערות

 .המחירים אינם כוללים מע"מ 

 + מיום הוצאת החשבונית 02תנאי התשלום הינם שוטף 

  ימים 26 -ההצעהתוקף 

 
 

  

 המענה טופס

 
 (USDעלות )ש"ח או  

 )אופציה( 026 )אופציה( 06 קיים(מצב )  66 כמות שלוחות

, כולל  שנת המערכת  עלות
 תחזוקה כמוגדרואחריות 

 2מפרט בסעיף ב

   

 עלות עבודה / התקנה
 1כמוגדר במפרט בסעיף 

   

כלול הזמן אחריות / תחזוקה 
 המוצעבמחיר 

   

עלות תחזוקה לכל שנה 
נוספת, כמפורט במפרט סעיף 

 SLAבמתכונת , 2
24*7*2 

   

משמעות גידול במספר 
 השלוחות
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 תאריך : ________

  הסכם

 

 

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

 , להלן המוצרים והשירותים.FAXמערכת  ת והטמעתלאספק
 

 

 תקופת ההסכם .1

 "[.תקשרותתקופת הההסכם זה יעמוד בתוקף החל מיום _________ועד יום  _________]להלן: " 1.1

כל אחת  שנהספות בנות  נו תקופות 1 -ההתקשרות בלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת  1.1

 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,  1.1

כומים . במקרה זה תשלם מכבי לחברה את הסיום מראש 16דעה בכתב ידי משלוח הו-וזאת על

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

 ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות.

 

 תמורה .2

בהצעת המסופקים על ידי החברה למכבי  ומחיריהם יהיו כמפורט  רותיםיהמוצרים והשרשימת  1.1

 להסכם זה. כנספח א'המצ"ב  הספק 

יזכה בבקשה של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת ההתקשרות עם היה והספק  1.1

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

 מיום הוצאת החשבונית. יום  00תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף + התמורה  1.1

 –תשל"ו בוריים )אכיפת ניהול חשבונות( יצאישור עפ"י חוק עסקאות גופים הספק יציג בפני מכבי  1.1

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או טור מניהול זה, על כי  1270

 עסקאותיו למע"מ בהתאם לחוק.  הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן נוהג לדווח על

 

 הזמנה ואספקת המוצרים .4

ומאושרת. הספק יחתים את הציוד והשרות תבוצע באמצעות הזמנה ממוחשבת חתומה הזמנת  1.1

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

 והשרות על ידי המקבל.

 התקנה באתרי מכבי.וכולל עלויות הובלה, אספקה  הנקוב בנספח א' המחיר 1.1
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 שרותי תמיכה ואחזקה  .5

י ו/או באמצעות תקשורת מחשבים ו/או שירותי התמיכה והתחזוקה יינתנו בשרות טלפונ 2.1

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

אספקה והתקנה של גרסאות , בבאגיםתמיכה ופתרון תקלות, טיפול מכבי, ויכללו טיפול 

 ומהדורות חדשות של התוכנה, ללא תשלום נוסף.

, למעט בחגים 17:66עד  62:66ד ה', בין השעות נתנו בימים א' עישירותי התחזוקה י 2.1

"שעות העבודה"(, הספק  יעמיד  –)להלן  11:66עד  62:66ובערבי חג בין השעות  ושבתות

 מוקד טלפוני מאויש לקבלת קריאות שרות משך שעות העבודה.

 זמני התגובה לקריאות שירות הינו עד יום עבודה אחד.   2.1

או תקלה חמורה הפוגעת  מערכת יתת מערכתמשבתקלה קריטית )תקלה במקרה של   2.1

, בכל שעתייםוך תיקון התקלה תמענה ל דרשנ (, הכל כהגדרת מכביובמהות השירות, 

 (11*7*1ימים בשבוע ) 7 שעות היממה,

שירות התחזוקה כולל עבודה רצופה עד לתיקון מלא של התקלה. הספק יעשה כמיטב  2.2

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

 עד לתיקון התקלה באופן סופי ומוחלט.

 

 זכויות קנין רוחני .6

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

אחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את המוצרים למכבי  וכי אין באספקת המוצרים 

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

ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי במוצרים, -היה ותתבע מכבי על 0.1

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

 שכזו.

 

 מועסקי הספק .7

 רותיםיוהש ל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת המוצריםהספק מצהיר בזה, כי כ 7.1

למכבי ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, 

במישרין או 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 ספקה 7.1

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

 אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי.

יגרמו לה, אם יקבע מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה ש הספק 7.1

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

  זה.
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 אנשי קשר .8

 להיות איש הקשר הישיר עם  הספק.מירית כהן מכבי ממנה בזאת את   2.1

 הספק ממנה בזאת את  ____________ להיות איש הקשר הישיר עם  מכבי. 2.1

 

 הסבת הסכם .9

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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 אחריות .11

לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, לרבות  הספק 16.1

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

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  הספק 16.1

אות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש כנגד של מי מהן, בגין כל נזק ו/או הוצאה, )לרבות הוצ

ו/או מי מטעמו ו/או   הספקמי מהם(, שייגרמו להן כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של 

 בשמו, על פי הסכם זה או על פי כל דין.

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .11

 

ל ידיעה הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כ 11.1

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

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

לחוק  112הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  11.1

 .1277-העונשין, התשל"ז

פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כל  11.1

 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות 11.1

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל  1...11

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

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

פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: -לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות הספק על

 "המידע"(.

שהוא, אלא אם קיבל  למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן 1...11

 אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.
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לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק  1...11

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

פי ההסכם יחתמו על כתב התחייבות אישי -וע התחייבויותיו עלעל ידו ומטעמו לצורך ביצ

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

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

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

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

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: ....11

מידע שהיה בידי הספק ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם ההתקשרות  1.....11

 בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

 מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;מידע שנתקבל  1.....11

 מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של הספק. 1.....11

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד שהספק -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על ......11

 ו.הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפני

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הספק לא יהא  1...11

 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו  1...11

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

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

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

 הינו חלק מנכסיה של מכבי.

ודע לסנקציות כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מ 1...11

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

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

 , וכל דין רלבנטי נוסף.1220-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1221-התשמ"א

 :דרישות אבטחת מידע 1...11

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 מעת וכפי שיעודכנו במכרז )באם מצוינות( המצויות מידע אבטחת דרישות בכל לעמוד 1.1...11

 המכרז. לנושא הרלוונטיות רגולטוריות בהתאם לדרישות לעת

 כולל )אך מידע אבטחת סיכוני מבדק תהא רשאית לבצע מכבי ההטמעה, משלב כחלק 1.1...11

 ממשקים חדירה ומבדק ברשת, ביישום, ידעמ אבטחת סיכוני לבחינת (מוגבל לא

מכבי  עמידת המטרפדים האבטחה בסיכוני לטפל מתחייב הספק פנימיים וחיצוניים.

 ורגולציה. חוק, תקן בדרישות

הספק יקיים את חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו והנחיות הרשות למשפט טכנולוגיה  1.1...11

חת המידע, הרלוונטיות ומידע ודרישות משרד הבריאות לעניין הגנת הפרטיות ואבט

 למערך טכנולוגיית המידע ולתהליכי העבודה נשוא מכרז זה
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סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה 
 יסודית של ההסכם.

 

 שונות .12

הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי  11.1

י להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שהספק עשו

 .שיגיע לספק ממכבי

 

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים  11.1

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

ן התקופה הקודמת להסכם זה. מוסכם כי היתרה של טענה או דרישה לתשלום נוסף בגי

מכבי בספרי החברה עבור שירותים וטובין שסופקו על ידה למכבי במישרין ובעקיפין עד 

 ₪. 6עומדת על  11.11.1611תאריך 

 

: אסותא מרכזיים רפואיים לרבות, אך לא רקלכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי,  11.1

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

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

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

 כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  11.1

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  1נשלחה תוך 

 02112תל אביב,  17רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

      רח'  -       הספק

       

 

 :כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים 11.1

        מכבי: 11.1.1

        

        הספק: 11.1.1

        
 

 
 

 לראיה באו הצדדים על החתום : 

 
 

               _______________                                     _______________ 
   הספק                מכבי שרותי בריאות                                                    

 
   שם מלא של החותם:      
   

     חותמת:  


