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 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 

בקשה להצעת מחיר לאספקת מערכת לקליטת נתוני סקרים מגוונים, הפצתם בארגון והצגת 

 כשאלונים וכדוחות              )להלן – "הבקשה"(

 

 כללי .1

מערכת לקליטת נתוני סקרים מגוונים, ( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן 

(, כמפורט בבקשה."המוצרים והשירותים" –)להלן  הפצתם בארגון והצגת כשאלונים וכדוחות  

לדואר אלקטרוני  רועי גואטנשלוח אל לעל גבי טופס ההצעה המצורף ו למלאאת ההצעות יש  .1.1

gueta_r@mac.org.il  2.02.50155עד יום. 

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

 לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.1

 תנאי סף להגשת הצעה .1.1

 שנים לפחות במתן שירותים הדומים לנשוא בל"ם זה. 1הספק בעל ניסיון של  .1.4.1

שונים, צפייה בשאלונים ודוחות וכד'( מותקנת בלפחות שני מערכת דומה )קליטת נתונים ממקורות  .1.4.5

יחידות לפחות בכל ארגון. אנא ציינו בהצעה את שמות הארגונים  05ארגונים נותני שירות, בעלי 

והצורך שהמערכת ממלאה בארגון )סקרי לקוחות, סקרים פנים ארגוניים, הערכות עובדים וכדומה(. 

 מערכת )ארגון, שם, תפקיד וטלפון(.אנא צרפו שני ממליצים המשתמשים ב

 הספק מסוגל לתת את השירות במלואו ללא קבלני משנה. .1.4.1

( SAP ,CRMהספק בעל ניסיון בשני ארגונים גדולים לפחות בהתחברות למערכות מחשוב )כמו  .1.4.4

 ושימוש הדדי בנתונים.

שקלול המחיר  היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר .1.0

 והאיכות כפי שתחליט מכבי.

 מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות המיטביות. .1.1
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הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם לשיקול דעתה  .1.1

שנות הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה זו על מנת לבטל ו/או ל

 ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.

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

 חתם.מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שיי
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 דוחותכווהצגת כשאלונים  הפצתם בארגון, רציפיםמערכת לקליטת נתוני סקרים 

 מכבי שירותי בריאות

 רקע

במתודולוגיות  שביעות הרצון משירותים מגווניםלניטור  רציפים סקרים שוטפים 1551מכבי מבצעת משנת 

בסקרים שונים, מפיצה  הקולטת את תשובות המתקבלותשונות. במכבי פועלת מערכת לניהול נתוני הסקרים 

(, מחוללת דוחות לפי בחירה Viewerפשרת לצפות בשאלונים לפי בחירה )למנהלים שאלונים והתראות, מא

מערכות המדידה במכבי. הבקשה להצעות מחיר תכלול את מחיר השימוש ומאפשרת משיכה של נתונים ל

  .וזרימה תקינה של המידע, כפי שיפורט בהמשך ת חת מהימנובמערכת כמו גם את השרות הנלווה, לאבט

 הגדרות:

 .וכדוחות מלאים כשאלונים םוהצגת הפצתם בארגון, רציפיםמערכת לקליטת נתוני סקרים : המערכת

 .ואת השרות הנלווה המערכתהחברה שתספק למכבי את : הספק

שירותים שונים )רופאים, שירותי מעבדה, שקיבלו  חווית חברי מכבי: הסקרים השונים בודקים את סוג שירות

 מענה טלפוני, וכד'( או תדמית מכבי באופן כללי בעיני חבריה.אחיות, 

התוצאה של כל התקשרות היא שאלון מלא אחד, הכולל את השאלות והתשובות שהתקבלו על ידי : שאלון מלא

 (. דיגיטלייםהשאלון מוגדר כשאלון מלא, גם אם הנשאל לא ענה על כל השאלות )בסקרים  נשאל בודד.

 

 דרישות מהמערכת: 

 /מערכות סקריםקליטה של תשובות הנסקרים ממכוני הסקרים .1

מכבי  ישירות ממכבי למכוני הסקרים. תמבוצע)מסגרת הדגימה( המאגרים מהם נדגמים החברים  העברת

המערכת לקלוט לקבצים את על עובדת עם מספר מכוני סקרים במספר שיטות איסוף )טלפוני ודיגיטלי(. 

 השאלונים המלאים ממספר סקרים הבודקים סוגי שירות שונים.

 מאגרים עם התשובות במספר טבלאות מערכתלמכוני הסקרים מעבירים הסקירה, עם סיום  .1.1

ק יגדיר עם מכבי את מבנה הטבלאות לקליטת הנתונים. הספ ,במבנה רלציוני. בתהליך ההקמה

לחלופין ניתן להתאים את ת הקיימות כיום, או להתאים את עצמה לטבלאויכולה המערכת 

  .הספקהנתונים שנאספו עד כה למבנה הנתונים של 

נתוני , על מנת לאפשר להציג הקיימים היום יםשל הסקר היסטורייםהמערכת לקלוט נתונים על  .1.1

 לאורך זמן ברציפות. סקירה

לפני  ייםחודש סתיים לפחותחייבת לה התשתית לקליטת הנתונים מהסקרים השונים הקמת .1.1

 (.1.1.1511תחילת העבודה )

מכוני במידה ומכבי תוסיף  .אתם עובדת מכבי סקריםמספר מכוני לקלוט נתונים מ המערכתעל  .1.1

 .נוספים סקריםכוני מעם  בהתממשקותגמישות  מהמערכת נדרשת  נוספים סקרים
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על המערכת לקלוט סקרים שבוצעו בשיטות איסוף מכבי עובדת בשיטות איסוף נתונים שונות.  .1.0

  .(ל"בדוא או במסרון הנשלח אינטרנטי לשאלון לינק באמצעות או טלפוני) נתונים שונות

קליטת הקלטות של סקרים טלפוניים ושמירתן לתקופה שתקבע עדיפות לספק שיאפשר תינתן  .1.1

 בי.ע"י מכ

תדירות קליטת הנתונים: לפי הגדרה לכל סוג שירות ושיטת איסוף נתונים )מידית, יומית או  .1.1

 .שבועית(

 .ים, ותמיכה בשפות שונותותו 0,555קליטת מלל פתוח עד המערכת צריכה לאפשר  .1.1

 . שאלונים שנמצאה בהם בעיה/ערעורמחיקת המערכת צריכה לאפשר  .1.1

בערעורים: מי ביקש, מי מחק, סיבת הערעור, ממשק המאפשר טיפול המערכת צריכה לכלול  .1.15

ע"י מרכז רפואי, סוג שירות. השימוש בממשק זה הוא לבעלי הרשאה בלבד. ההרשאות יקבעו 

 הקמה.מכבי בעת ה

מי שעונה 'לא' חשוב לשמור את אם ביקר/השתמש בשירות.  הנסקר נשאל שאלון כל בתחילת  .1.11

  הכנת המאגר של חברים המועמדים לסקירה. לצורך בקרת איכות על תהליך

 בדיקות לוגיות - )התשובות המתקבלות ממכוני הסקרים( ביצוע בקרת איכות על הטבלאות .1.11

טיפול ותיקון הבעיות שעלו בבקרות  יכלולהשירות שהספק נותן . למורשים שמחוללות התראה

 :הבדיקות יבוצעו בכל קליטת נתוניםאיכות. 

שהספק יש אפשרות בקרת איכות אוטומטית עם תחילת העבודה, המערכת אינה כוללת אם 

בתחילת העבודה, אבל הדרישה היא לפתח בקרת איכות אוטומטית  יבצע בקרה 'ידנית'

  . להתראות

  .כל השאלונים שהמכון שלח יש לוודא קליטה מלאה של .1.11.1

תואמות את התשובות בשאלה בטבלה )בקובץ התשובות( מהמכון יש לוודא ש .1.11.1

קטגוריות לא כוללת תשובה  0)למשל שאלה בעלת  בשאלוןהתשובות האפשריות 

1) 

להיות  ים( במקומות שלא אמורmissingשאין נתונים חסרים )יש לבצע בדיקה  .1.11.1

 גות( גם בנתוני הסקר וגם בנתוני הרקע מהמאגרים.למענה/ הדל םיאהתנלפי )

נשאל 'קפץ' לשאלה הנכונה, במקרים בהם היו בדיקה שהבדיקת הדלגות:  .1.11.1

 מותנות.  הדלגות

להתריע על ו הערכים שהתקבלו במועד נוכחי דומים למועד קודםיש לוודא ש .1.11.0

 .15%-סטיות מעל ל

 שכל שדה נקלט בעמודה המתאימה.יש לוודא  .1.11.1

  :בדיקת מכסות .1.11

בשורות לפי משתני דגימה טבלה הכוללת את כל המכסות  חולללמערכת על ה .1.11.1

לכל  תדירות בדיקת המכסות)בתהליך ההקמה נקבע את  ואת המועדים בעמודות

תבדוק בהמשך המערכת עמודה ראשונה תכלול את גודל המכסה הרצוי.  (.שירות

ניתן לייצא את  על אי התאמות.ותתריע את הפערים בין גודל המכסה הרצוי למצוי 

  .הטבלה עם המכסות לאקסל
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 .ת בדיקת המכסות על ידי המשתמשתדירו שינויאפשר להמערכת על  .1.11.1

, סקר( תוך שעה מגילוי התקלהבהתאם להודעה לנייד של איש קשר במכבי )יכלול השירות  .1.11

 . ובמקביל הספק יטפל בתקלות מול מכוני הסקרים השונים

 

 ניהול השאלונים .2

שהמערכת  לכל סוג שירות יש שאלון שונה, אך חלק מהשאלות משותפות לכל השאלונים. חשוב .2.1

תדע לזהות שאלות זהות בסקרים השונים )אם על ידי בנק שאלות בו תירשם כל שאלה וממנו 

ואם  כזהותבסקרים שונים תוגדרנה נמשוך שאלות בהקמת שאלון חדש, כך ששאלות זהות 

  .(בכל שיטה אחרת

אפשרות לשכפל שאלה קיימת ולתת לה מספר חדש על מנת לשנותה. אם שאלה צריכה להיות  .1.1

לעיתים  שונתה לאורך זמן, רצוי בהצגת הנתונים לאורך זמן שהשאלות 'הדומות' יהיו צמודות.

נוסח השאלה משתנה או משמעותה נשארת זהה. במקרה כזה אנחנו רוצים לשמור את 

 הנתונים שבאותו שדה ברצף.

 שאלות.להוספת אפשרות  צריכה להיות .1.1

 

 שמירה על נתונים שהם לא תשובות לסקר .3

משך למשל כמו מנתונים שונים שהתקבלו בסקר המערכת צריכה להיות מסוגלת לחשב מדדים  .1.1

אפשרות לשנות  צריכה להיות. בכל שנה וכדומה  NPSועד קבלה,  תהזמן שעבר מכניסה לשירו

חישוב המדדים יכול להיות ברמת שאלון בודד  בשירות השוטף. לייכלאת חישוב המדדים וזה 

 וברמה אגרגטיבית.

 ובדוחות. viewer -באם רואים אותו או לא רואים אותו  מכבי תגדירלכל מדד מחושב  .1.1

 

 ניהול הרשאות .1

מרחבים(, מרכז רפואי  15-15(, מרחבים )בכל מחוז יש 0כלל מכבי, מחוזות ) :המבנה ההיררכי במכבי

 ת וכו'(.מרכזים רפואיים(, יחידה )מעבדה, אחיו 1-1 מרכז רפואי אחד ובחלק )בחלק מהמרחבים יש

קיימות היררכיות נוספות אלטרנטיביות: במוקדים )צוות, מוקדן(, בבתי רופאים )מספר בתי רופאים תחת 

 מרכז רפואי(, מוקדים טלפוניים מחוזיים ועוד. 

 :תמוך בשני סוגי היררכיות לחוד או במקבילמערכת ההרשאות צריכה ל .1.1

מרחב רואה את כל היררכית: מנהל מחוז רואה את כל המרחבים תחתיו, מנהל  .1.1.1

 ., מנהל מרכז רפואי רואה את כל היחידות תחתיוהמרכזים הרפואיים תחתיו

רואה את ( שמנהלת מעבדה ארציתלכל סוג שירות יש מנהל ארצי )כמו מטריצית:  .1.1.1

( מחוזית ותמעבדמחוזית )כמו מנהלת כל המעבדות בכל המחוזות, מנהלת 

 שירות.רואה את כל המעבדות במחוז שלה וכך לכל סוג ש

ולשלוף ממנה את בעלי  (SAP) של מכביניהול העובדים  על המערכת להתחבר למערכת .1.1

תיעשה בכל יום  SAP-תפקיד. הגישה להגדרות לראות ולקבל התראות לפי התפקידים הרשאים 

 . (, ומחייבת עדכון שוטףשני בשבוע )תחלופת התפקידים רבה
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לפי סוגי על המערכת לכלול ממשק המאפשר לעדכן את בעלי התפקידים בעלי ההרשאות  .1.1

דרוס את העדכונים הידניים תלא המערכת . SAPהעדכונים הידניים מצטרפים ל .השירותים

 .-SAPהשוטפים מה בעדכונים

 המערכת צריכה לאפשר לנהל מערכת הרשאות שונה לכל סוג שירות ולכל שיטת איסוף נתונים .1.1

הארגוני   ADהרשאות על פי שיוך ארגוני ועל פי סקר כאשר המערכת צריכה להתממשק עם ה .1.0

  .SAP-או ב ADולתמוך בקבוצות הרשאה ב 

 וכד'. Admin ,browseהמערכת תאפשר ניהול מוגדר של תפקידים כגון  .1.1

  .משתמשים במקביל  115המערכת צריכה לתמוך בלפחות  .1.1

במוקדים )צוות, מוקדן(, . כיות נוספות אלטרנטיביותהיררהמערכת צריכה לתמוך בהרשאות ל .1.1

 בבתי רופאים )מספר בתי רופאים תחת מרכז רפואי(, מוקדים טלפוניים מחוזיים ועוד. 

 

 הפצת נתוני הסקרים למנהלים במכבי 'בדחיפה' .5

יש מצבים בהם אנו רוצים להפנות את תשומת לב המנהלים שמדובר  הגדרת שאלון כחריג: .0.1

מהם  מכבי תגדירהקמה עת החוסר שביעות רצון חריג או איתות נטישה(. בבשאלון חריג )

בדיקת החריגות יכולה להיעשות לפי ציון בשאלה שאלון מלא כשאלון חריג.  המגדיריםהמצבים 

תינתן  מסוימת או צירוף של תשובות ממספר שאלות )למשל ענה שלא מרוצה וגם לא ממליץ(.

 לא או התראות לשלוח אםמהו שאלון חריג וה להחליט גמישותעדיפות למערכת שתאפשר לנו 

 .שירות סוג לפי

 שירות.התנאים להגדרת שאלון כחריג תהיה בהתאם לסוג ה .0.1

 'מאת', למשל סקר השירות הטלפוני/ סקר ממ"ש מעבדה וכדומה ב יופיעשם השירות הנבדק  .0.1

שירות, יקבע  גמישות בניסוח כותרת הדוא"ל עם השאלון החריג לפי סוגעל המערכת לאפשר  .0.1

 או בשלב ההקמה או בהמשך

  (Yמנהל ) הלידיעלמי ו  X)למנהל ) לטיפול  התראות נשלחותנדרשת גמישות בהגדרת למי  .0.0

 למנהלים אחרים לפי נושא ההתראה  ישלחוהתראות במידת הצורך,  .0.1

 על המערכת לשלוח לבעלי ההרשאה הרלוונטיים את השאלון בדוא"ל.  בסקרים הטלפוניים .0.1

 כחלק מהמכתב בדוא"ל )ללא פרטים מזהים( ישלחוכל השאלונים המלאים  .0.1.1

יש אם מדובר בשאלון חריג והמרואיין הסכים שנציג הנהלת המרחב יחזור אליו,  .0.1.1

צריך לצרף לינק למערכת )שינחת בשאלון כרגיל ובנוסף השאלון לשלוח את 

הכותרת  במצב זה. הספציפי( ורק בו תהיה אפשרות לראות את פרטי המרואיין

 צריכה לכלול את המלל 'שאלון חריג והמטופל ביקש שיחזרו אליו' באדום.

כותרת הדוא"ל צריכה להיות באדום אם השאלון המלא זוהה כשאלון חריג,  .0.1.1

או ' : הנסקר לא מרוצה בצורה חריגה'התראה אדומה צריך לכלול כותרתוהשאלון 

 .'התראה: הנסקר מאותת נטישה'

 באופן שוטף וכך גם שליחת השאלונים ב'דחיפה'. יקלטוהסקרים הטלפונים  .0.1.1
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רק שאלונים לדוא"ל בדחיפה  ישלחו)אינטרנטי/ מסרונים/ סמרטפון(  הדיגיטלייםבסקרים  .0.1

 פורמט השליחה זהה לטלפוני: כותרת אדומהחריגים. 

המערכת צריכה לשלוח התראה , 'סיים'לחץ על  המרואייןהם בחריגים שאלונים ב .0.1.1

  .יתמיד

, יש למרואיין מהשאלונים( 1%) בהם המרואיין לא לחץ על 'סיים'בשאלונים  .0.1.1

 כנס ולעדכן את השאלון בהמשך.יאפשרות לה

בסיום חלון הזמן למילוי הסקר המערכת צריכה לזהות את הסקרים שהוגדרו  .0.1.1

 כחריגים והלקוח לא לחץ "סיים" ועליהם לשלוח התראה.

 שליחת השאלונים ב'דחיפה'.נקלטים באופן שוטף וכך גם  הדיגיטלייםהסקרים  .0.1.1

 

 

 תיעוד הטיפול בהתראות .6

אחרי הטיפול בשאלונים חריגים. המעקב יכול להיעשות  מעקבהמערכת צריכה לכלול אפשרות  .1.1

 בפתרון ייעודי למעקב.  של המערכת או Viewer -ב

 הארגונית.  CRM-חריגים לטיפול במערכת ההעברת הטיפול במקרים על המערכת לאפשר  .1.1

  

 (Viewer) שאלונים בודדיםראות אפשרות ל .7

מופיע:  וב. הכוונה למסך בו כל שורה היא שאלון צפות בשאלוניםלשיאפשר  Viewerכלול להמערכת צריכה 

שם השירות, שם היחידה, תאריך הסקירה והתשובה לשאלה מובילה. בעת ההקמה יוגדר מה מופיע במסך 

 זה.

שהוא נראה )שאלה, קטגוריות תשובה וסימון  הקשה על השורה )שאלון( תוביל להצגת השאלון כפי

 (.. בשאלות הפתוחות מפורט המלל שנכתבהתשובה שנבחרה. שורה מתחת השאלה הבאה וכן הלאה

. )כפי שהוגדרו בפרק ההרשאות(בלבד, לפי ההרשאות  לו םבשאלונים הרלוונטייכל מנהל צופה 

 י הסינונים הבאים:המשתמשים יכולים לסנן ולבחור לצפות רק בחלק מהשאלונים לפ

 )השירות הנסקר(השירות סוג  .1.1

 תאריכים: מ... עד ... .1.1

ריבועים ולא עיגולים  – יחידה ארגונית: ההיררכיות הידועות במכבי )מרחב, מרכז רפואי, יחידה( .1.1

 )רב ברירתי(

, בבתי רופאים )מספר בתי רופאים תחת מרכז במוקדים )צוות, מוקדן(: יחידה אלטרנטיבית .1.1

 עים ולא עיגולים )רב ברירתי(ריבו – רפואי(

 (1-1, כל העונים 1-1מ... עד... )כל הלא מרוצים שענו בשאלה .... תשובות לפי ערך בתשובות:  .1.0

 שפהלסנן לפי  .1.1

קלוט נתונים מתוך המאגר לסקירה )שמכבי שולחת למכון הסקירה, כמו המערכת צריכה ל .1.1

 ( ובהמשך לאפשר סימנון לפי משתנים מהמאגר לסקירה. , שם רופאמגזר, שפה, גיל
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במקרים אלו  .מסרים פנים ארגוניים והעברתViewer -בתוך ה על המערכת לאפשר התכתבות .1.1

התראה בדוא"ל על הודעה חדשה ושיהיה כתוב בכותרת שם הסקר  חשוב שניתן יהיה להעביר

 )השירות(.

 )בדומה לסינון( אפשרויות מיון לפי כל הפרמטרים .1.1

( 1( טיפול=כן / לא / אין צורך )1טיפול ברמת שאלון. הוספת שני משתנים: ) יש לאפשר תעוד .1.15

 ים.ותו 1555מלל מה טופל, עד 

שאלונים לפי הקטגוריות של טיפול )אפשרות לראות את כל השאלונים שעדיין יש לאפשר סינון  .1.11

 לא טופלו(

ולאפשר  המלאים קלטות בצמוד לשאלוניםה, יש לאפשר הצמדה של הבסקרים טלפוניים .1.11

 למספר בעלי הרשאה לשמוע את ההקלטות.

לכל שאלון, כשההצגה יכולה להיות  פרטי המשיב )שם וטלפון(הצמדת על המערכת לאפשר  .1.11

חשובה . השונים )למשל בסקר אחד יוצג טלפון ופרטי משיב ובשני לא( הפרויקטיםשונה בין 

המשיב ביקש  המשיב או לא, לפי מענה על השאלה אם גמישות בבחירה אם להציג את פרטי

 שיחזרו אליו או כל תנאי אחר

. השאלות הפתוחות לפי הסינונים הכתובים למעלה ולייצא אותן לאקסליש לאפשר הצגת  .1.11

הכוונה לרכז את השאלות הפתוחות לקובץ ולא להציג אותן בתוך שאלון. בשירות זה חשוב 

 שתהיה אפשרות לחפש מילים.

סינון של כל השאלונים החריגים בכלל וסינון של החריגים בשל חוסר על המערכת לאפשר  .1.10

 שביעות רצון לחוד ובשל איתות נטישה לחוד.

 השדות המוצגים ואת סדר השדות, גמישות זו נדרשת ברמת שירות.על המערכת לאפשר שינוי  .1.11

 

 

 דוחות מסכמים .8

למנהלים ללמוד מהן נקודות החוזק והחולשה  סדרה של דוחות אגרגטיביים שיאפשרו תכלולהמערכת 

בהתאם להרשאות כפי  יוצגוהדוחות של השירות, לראות ממצאים לאורך זמן ולהשוות בין יחידות שונות. 

יהיו גם דוחות המאחדים מספר סוגי שירות )למשל  .יוגדרו דוחות מתאימיםשפורט. לכל סוג שירות 

 שאלת ההמלצה על מכבי בסקרים שונים(

למתפעלים אפשרויות להקמת דוחות מסכמים: הראשונה המועדפת מאפשרת תי שיש  .1.1

לתכנת דוחות לפי בחירה. הדוחות יכולים לכלול את אופני  admin-המוגדרים בהרשאות כ

ההצגה שיוצגו בהמשך. לכל סוג שירות ו/או שיטת איסוף נתונים ו/או רמה היררכית ניתן 

 יקבל מסך עם כל המשתנים ויתאפשר לו לתכנן דוחות כרצונו. admin-ה להגדיר דוח שונה.

, שתבנה את הדוחות בעת הספקידי משאירה את תכנון הדוחות ב פחות אפשרות מועדפת

 אפ שיועבר על ידי מכבי.-ההקמה בהתאם למוק
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 אופני הצגה שונים:להלן  .1.1

 וכו'( TOP1 ,NPS אחוז עוניםעמודה מסכמת )התפלגויות בטבלה + הצגת  .1.1.1

  )פאי, עמודות( גרף התפלגויות .1.1.1

 דוחות לפי רמות היררכיות לבחירה )הצגת מדד אחד לכל המרחבים זה לצד זה( .1.1.1

: מצטבר לתקופה מוגדרת )כמו שנה צפה( או לפי גרף עם נתונים לאורך זמן .1.1.1

 מועדים

 טבלה או גרף לפי עמידה ביעדים .1.1.0

 בטבלה או בגרף עמודות עם מספר צבעים הצלבות .1.1.1

 )כמו מפות תפיסתיות( ותובנות נוספות לפי מודלים רב משתנייםעדוף הטיפול ית .1.1.1

 הצגה של שאלות משותפות מכל המקורות בהן נכללה .1.1.1

יחידה אלטרנטיבית: במוקדים )צוות, מוקדן(, בבתי רופאים הצגת נתונים לכל  .1.1.1

 )מספר בתי רופאים תחת מרכז רפואי(

 דוחותצריכים להיות זמינים גם ב Viewer -כל הסינונים שכתבנו ב .1.1.15

בדוחות חשוב להגדיר מינימום מרואיינים לתקופה להצגת דוח )דוגמא לא להציג  .1.1.11

 .המשיבים מספר כתוב יהיה בדוחות. דוח על פחות מעשרים משיבים(

 או אקסל.  PPאפשרות לייצא דוח ל .1.1.11

אפשרות להציג דוחות רב יחידתיים: או מספר יחידות באותו המרחב או אותה  .1.1.11

 חוז.יחידה במרחבים השונים במ

 

 ייצוא הקבצים:  .9

 .CSV -, אקסל וSPSSלקבצי  בפעולה אחתיבוצע  יצוא קובץ נתונים .1.1

המערכת צריכה לאפשר למשתמש לבחור את הקובץ לייצוא לפי מספר משתנים: סוג הסקר,  .1.1

או ללא סינון )קובץ Viewer הכתובים בועוד בדומה לסינונים  סוג השירות הנמדד, תאריכים

 שלם(.

לייצא עם התשובות משתנים שהיו בקובץ הדגימה כמו מגזר, להיות מסוגלת המערכת צריכה  .1.1

. לעיתים נתונים אלו יועברו ישירות ע"י מכבי ולא ע"י מכון האיסוף  )למשל שם גיל וכדומה

 .(מכון הסקרים אבל בדוחות חשוב להציג שם רופאהרופא לא נשלח ל

 דרו על ידי מכבי מראש.יעשה בהתאם להרשאות שיוג ייצא רמות שונות של נתונים .1.1

 

 : דרישות מחשוב .11

 .ומעלה  windows 2012R2ומותקנת על שרת מרכזי מגרסת  webהמערכת צריכה להיות  .15.1

 .ActiveX Flash,ומעלה ולא יכלול  ie11צריך לתמוך בדפדפני  קהממש .15.1

ומעלה, בסיס הנתונים ישב במכבי ויהיה זמין למכבי  sql2016 הממשק ישב על בסיס נתונים  .15.1

 .לצורך תחקור ושימוש בנתונים למערכות אחרות

 cyberהעברת הנתונים בין מכבי לחברה ובין חברות הסקירה לחברה תתבצע באמצעות כספת  .15.1

arc.  



10 

 

15.0. cyber arc   מצריך התקנתclient  על שרתwindows מצד הספק. 

 ובדוחות גם במחשבים האישיים וגם בטלפונים חכמים.  viewerניתן יהיה לצפות ב .15.1

 עד שניה במעבר ממסך למסך. –התגובה של המערכת צריך להיות מהיר  זמן .15.1

 קליטה של שפות שונות: עברית, אנגלית, רוסית וערבית. .15.1

  .דרישות אבטחת מידע .11.9

 

11. SLA  לזמני תגובה לבקשות 

 שעות. 1לפתרון בעיות  SLA, 1:55-11:15זמינות לפתרון תקלות:  .11.1

11.1. SLA  ימי עבודה. 0 –לשינויים קטנים בדוחות/ הוספת שאלות 

11.1. SLA  ימי עבודה. 15 –להקמת שירותים חדשים, שינויים גדולים 

 

 הקבצים הם רכוש מכבי ואסור לחברה לעשות שימוש כלשהו בקבצים. .12

 

 והקמת סקרים עתידיים: הסקרים הקיימים היום במכבי  .13

 כיום במכבי. מרכזת את רשימת הסקרים הקיימים  הטבלה להלן .11.1

את תוכן הסקרים, מספר השאלונים בכל סקר, כמות הסקרים,  לשנות בכל עתזכות  מכבי ל .11.1

 להוסיף ולהוריד סקרים על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

יהיה על הספק לדאוג להקמת סקר חדש: בניית  סקרים חדשים תחליט להוסיףאם מכבי  .11.1

 בהצעת המחיר. 1התשתית לקליטת הסקר, כולל סנכרון מול מכוני הסקירה. ראו שורה 

תהליך טיפול בממצאי הסקר החדש, כמו דוחות, התראות וכדומה. בהתאמה יהיה צורך לבנות  .11.1

 בהצעת המחיר. 0ראו שורה 

 נושא
 הסקר

תדירות  סוג סקר
 עדכון

מספר 
 יחידות

מספר סקרים 
 שנתי

 0,155 115 שבועי טלפוני שירות א'

 0,155 115 שבועי טלפוני שירות ב'

 1,155 0 שבועי/חודשי טלפוני שירות ג'

 15,555 155 שבועי טלפוני שירות ד'

 15,555 115 יומי דיגיטלי שירות ה'

 05,555 11 יומי  דיגיטלי שירות ו'

 11,555 01 יומי דיגיטלי שרות ז'

 11,555 155או  1 יומי דיגיטלי שרות ח'

 

בטבלה המצורפת להלן מוגדרים מספר מאפיינים חלקם מחייבים לצורך הגשת הצעת מחיר ובחלקם מכבי   .11

לחלק מהנושאים תינתן חודש ספטמבר. נותנת את האפשרות לפתח לאחר הגשת הצעות המחיר אך לפני 

 אנא החזירו את הטבלה המלאה בצמוד להצעת המחיר. .חודש ספטמבראפשרות פיתוח גם לאחר 
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 . )מודגשות בצהוב( חובה לצורך הגשת הצעות המחירשימו לב: בטבלה מסומנות הדרישות שהן      

   על הספק להיערך למימוש מאפייני החובה. היערכות זו תתבצע      1511לצורך תחילת עבודה בינואר      

 . עלות היערכות זו צריכה להיות מגולמת בהצעת המחיר כחלק 1511בין החודשים יוני עד ספטמבר      

 מעלות ההקמה.     
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 הצעת מחיר:

 הצעת מחיר גלובלית, הכוללת חכירה ושירותים שוטפים.למתן קיימת אפשרות 

מחיר בש"ח ללא  סעיף במפרט נושא מספור
 מע"מ

  11 .הקמה )חד פעמית(עלות  1

  1.1 עלות קליטת ההיסטוריה )חד פעמית( 1

   המערכת ושירות נלווה  ה שנתית עבורעלות חכיר 1

עלות הקמה של סקר חדש )כולל סנכרון מול מכוני  1
 סקירה(

11.1  

  11.1  , התראות וכדומהדוח טיפול בסקר חדש:  עלות הקמת 0

פיתוחים מעבר לנדרש עבור )נוספת שעת עבודה עלות  1
 (במפרט

  

 

 אלו  11תכלול את כל הסעיפים המצוינים במפרט ובטבלה בסעיף  'עלות ההקמה'מחיר עבור ה הצעת

 הדורשים פיתוח. וכאלההקיימים במועד הגשת ההצעה 

יש לציין שעלות זו תשלום באופן חד פעמי במועד תחילת אספקת השירות ולא תשולם שנית במידה 

  ההסכם.ויחודש 

  להוסיף סקרים ושאלונים ללא הגבלה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, עלות המערכת לא שמורה הזכות למכבי

 פת ההסכם. קותשתנה עקב שינויים אלו ותישאר קבועה למשך ת

  הינן חד פעמיות, ותשולמנה על פי דרישת מכבי. 'דוח חדש'ו 'חדשהקמת סקר 'עלויות 

 ת עבור שירות הניתן מעבר לנדרש במפרט.עלות שעת עבודה נוספת מתייחס 

  כחלק מתהליך בחינת הצעות הספקים לרשות מכבי האפשרות לבחון את מערכת הספק ותכונותיה אשר

 הצהיר שקיימות בשלב הצעת המחיר. מכבי יכולה לדרוש לראות את המערכת פועלת בזמן אמת. 
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 בחירת הספקאמות מידה ל

ציון איכות  פירוט המדדים קטגוריה
 מזערי

-משקל ב
% 

ציון לספק 
 15עד  5-מ

התאמת 
המערכת 
 לדרישות

בטבלאות  מספר הסעיפים הקיימים היום
 מטה.

מתוך  01
11 

15  

מספר סעיפים קיימים היום + שיפותחו עד 
 1511ינואר 

 15  

התרשמות 
 מהמערכת

  15  התרשמות מהידידותיות למשתמש הקצה

  15  המערכתהתרשמות מהאסטטיות של 

  15  התרשמות מהידידותיות לחוקרים

ניסיון 
 והמלצות

התרשמות מעדות הממליצים על 
 דידותיות המערכתי

 15  

תדירות התרשמות מעדות הממליצים על 
 התקלות ומהירות התיקון

 15  

גמישות התרשמות מעדות הממליצים על 
 ומהירות עבודות פיתוח במהלך השנים

 15  

מתמהיל הלקוחות  )לקוחות התרשמות 
גדולים ומסונפים, מתחום השירות, היקף 

 מחקרים גדול, תחום המחקרים(

 15  
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 מס' 
סעיף 

 בעמודה המתאימה לגבי כל דרישהאנא סמנו +  במפרט 

חובה 
בעת 

הגשת 
הצעות 
 המחיר

נא 
לסמן 
אם 

קיים : 
 כן/לא

יהיה 
קיים 
בעת 

תחילת 
אפסקת 
השירות 
)ינואר 
1511) 

יפותח 
עד 

אפריל 
1511 

יפתוח 
עד 

אוגוסט 
1511 

אין  
אפשרות 

 לפתח

             קליטה של תשובות הנסקרים ממכוני הסקרים/מערכות סקרים    

1 

1.1-
1.11 

המערכת צריכה לקלוט נתונים היסטוריים של הסקרים, על מנת לאפשר להציג נתוני סקירה לאורך 
 זמן ברציפות

 כן
          

2 
לפני תחילת הקליטה של הנתונים יש להקים את התשתית לקליטת הנתונים מהסקרים השונים. 

 (.1.1.1511הקמת התשתית תיעשה חודשיים לפני תחילת העבודה )
 כן

          

3 
לקלוט נתונים ממספר מכוני סקרים.  המערכתמכבי עובדת עם מספר מכוני סקרים שונים, על 

 במידה ומכבי תוסיף סקרים נוספים, נדרשת גמישות להתממשק עם עוד מכוני סקרים
 כן

          

4 

nעובדת בשיטות איסוף נתונים שונות. על המערכת לקלוט סקרים שבוצעו בשיטות איסוף  כבי
 נתונים שונות )טלפוני או באמצעות לינק לשאלון אינטרנטי הנשלח במסרון או בדוא"ל(. 

 כן
          

             קליטת הקלטות של סקרים טלפוניים ושמירתן לתקופה שתקבע ע"י מכבי 5

6 
קליטת הנתונים: לפי הגדרה לכל סוג שירות ושיטת איסוף נתונים )מידית, יומית או תדירות 

 שבועית(.
 כן

          

           כן תווים, ותמיכה בשפות שונות 0,555אפשרות לקליטת מלל פתוח עד  7

           כן אפשרות למחיקת שאלונים שנמצאה בהם בעיה/ערעור 8

9 
המאפשר טיפול בערעורים: מי ביקש, מי מחק, סיבת הערעור, מרכז מערכת הכוללת ממשק 

 רפואי, סוג שירות. השימוש בממשק זה הוא לבעלי הרשאה בלבד. ההרשאות יקבעו בהקמה.
  

          

10 
בתחילת השאלון שואלים אם ביקרת/השתמשת בשירות. מי שעונה 'לא' נשמר לצורך בקרת איכות 

 חברים המועמדים לסקירהעל תהליך הכנת המאגר של 
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 מס' 
סעיף 

 אנא סמנו + בעמודה המתאימה לגבי כל דרישה במפרט 

חובה 
בעת 

הגשת 
הצעות 
 המחיר

נא לסמן 
אם קיים 
 : כן/לא

יהיה 
קיים 
בעת 

תחילת 
אפסקת 
השירות 
)ינואר 
1511) 

יפותח 
עד 

אפריל 
1511 

יפתוח 
עד 

אוגוסט 
1511 

אין  
אפשרות 

 לפתח

  
 

              בקרת איכות אוטומטית על הטבלאות

11 

1.12 

             בדיקה שהתקבלו כל השאלונים שהמכון שלח, לוודא קליטה מלאה

12 

התשובות בשאלה בטבלה )בקובץ התשובות( מהמכון תואמות את התשובות 
 (1קטגוריות לא כוללת תשובה  0האפשריות בשאלון )למשל שאלה בעלת 

  
          

13 

( במקומות שלא אמורים להיות )לפי התנאים למענה/ missingבדיקה שאין נתונים חסרים )

 הדלגות( גם בנתוני הסקר וגם בנתוני הרקע מהמאגרים
  

          

             בדיקת הדלגות: בדיקה שהנשאל 'קפץ' לשאלה הנכונה, במקרים בהם היו קפיצות מותנות 14

             (.15%-שהתקבלו במועד נוכחי דומים למועד קודם )להתריע על סטיות מעל להערכים  15

             בדיקה שכל שדה נקלט בעמודה המתאימה 16

             בדיקת מכסות    

17 1.13 

המערכת תחולל טבלה הכוללת את כל המכסות לפי משתני דגימה בשורות ואת המועדים 
ההקמה נקבע את תדירות בדיקת המכסות לכל שירות(. עמודה בעמודות )בתהליך 

ראשונה תכלול את גודל המכסה הרצוי. בהמשך המערכת תבדוק את הפערים בין גודל 
  המכסה הרצוי למצוי ותתריע על אי התאמות. ניתן לייצא את הטבלה עם המכסות לאקסל

 כן

          

             המכסות על ידי המשתמשהמערכת תאפשר לשנות את תדירות בדיקת  18

19 
השירות יכלול הודעה לנייד של איש קשר במכבי )לפי הסקר( תוך שעה מגילוי התקלה, 

 ובמקביל הספק יטפל בתקלות מול מכוני הסקרים השונים. 
 כן
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 מס' 
סעיף 

 אנא סמנו + בעמודה המתאימה לגבי כל דרישה במפרט 

חובה 
בעת 

הגשת 
הצעות 
 המחיר

נא 
לסמן 
אם 

קיים : 
 כן/לא

יהיה קיים 
בעת 

תחילת 
אפסקת 
השירות 
)ינואר 
1511) 

יפותח 
עד 

אפריל 
1511 

יפתוח 
עד 

אוגוסט 
1511 

אין  אפשרות 
 לפתח

             ניהול השאלונים   20

21 

1 

לכל סוג שירות יש שאלון שונה, אך חלק מהשאלות משותפות לכל השאלונים. חשוב 
שהמערכת תדע לזהות שאלות זהות בסקרים השונים )אם על ידי בנק שאלות בו תירשם כל 

שאלה וממנו נמשוך שאלות בהקמת שאלון חדש, כך ששאלות זהות בסקרים שונים 
  תוגדרנה כזהות ואם בכל שיטה אחרת(.

 כן

          

22 

אם שאלה שונתה אפשרות לשכפל שאלה קיימת ולתת לה מספר חדש על מנת לשנותה.   
לאורך זמן, רצוי בהצגת הנתונים לאורך זמן שהשאלות 'הדומות' יהיו צמודות. לעיתים נוסח 
השאלה משתנה או משמעותה נשארת זהה. במקרה כזה אנחנו רוצים לשמור את הנתונים 

 שבאותו שדה ברצף.

  

          

             תהיה אפשרות להוספת שאלות 23

             נתונים שהם לא תשובות לסקרשמירה על     

24 
3 

המערכת צריכה להיות מסוגלת לחשב מדדים כמו משך הזמן שעבר מכניסה לשירות ועד 
וכדומה. בכל שנה יש אפשרות לשנות את חישוב המדדים וזה ייכלל בשירות   NPSקבלה, 

 השוטף. חישוב המדדים יכול להיות ברמת שאלון בודד וברמה אגרגטיבית.

  

          

             ובדוחות viewer -לכל מדד מחושב נגדיר אם רואים אותו או לא רואים אותו ב 25
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 מס' 
סעיף 

 אנא סמנו + בעמודה המתאימה לגבי כל דרישה במפרט 

חובה 
בעת 

הגשת 
הצעות 
 המחיר

נא 
לסמן 
אם 

קיים : 
 כן/לא

יהיה 
קיים 
בעת 

תחילת 
 אפסקת

השירות 
)ינואר 
1511) 

יפותח 
עד 

אפריל 
1511 

יפתוח 
עד 

אוגוסט 
1511 

אין  
אפשרות 

 לפתח

             ניהול הרשאות    

26 

4 

היררכית: מנהל מחוז רואה את כל המרחבים תחתיו, מנהל מרחב רואה  מערכת הרשאות 

 תחתיו.את כל המרכזים הרפואיים תחתיו, מנהל מרכז רפואי רואה את כל היחידות 
 כן

          

27 

מערכת הרשאות מטריצית: לכל סוג שירות יש מנהל ארצי )כמו מנהלת מעבדה ארצית( 
שרואה את כל המעבדות בכל המחוזות, מנהלת מחוזית )כמו מנהלת מעבדות מחוזית( 

 שרואה את כל המעבדות במחוז שלה וכך לכל סוג שירות

 כן

          

           כן שילוב של הרשאות לפי מבנה היררכי ולפי מבנה מטריצי 28

29 

( ולשלוף ממנה את בעלי SAPעל המערכת להתחבר למערכת ניהול העובדים של מכבי )

תיעשה בכל  SAP-התפקידים הרשאים לראות ולקבל התראות לפי הגדרות תפקיד. הגישה ל

 יום שני בשבוע )תחלופת התפקידים רבה, ומחייבת עדכון שוטף(

 כן

          

30 

על המערכת לכלול ממשק המאפשר לעדכן את בעלי התפקידים בעלי ההרשאות לפי סוגי 
. המערכת לא תדרוס את העדכונים הידניים SAPהשירותים. העדכונים הידניים מצטרפים ל

 .SAP-בעדכונים השוטפים מה

  

          

31 
המערכת צריכה לאפשר לנהל מערכת הרשאות שונה לכל סוג שירות ולכל שיטת איסוף 

 נתונים
 כן

          

32 

  ADהרשאות על פי שיוך ארגוני ועל פי סקר כאשר המערכת צריכה להתממשק עם ה

 . SAP-או ב ADהארגוני ולתמוך בקבוצות הרשאה ב 
 כן

          

           כן וכד'. Admin ,browseהמערכת תאפשר ניהול מוגדר של תפקידים כגון  33

           כן משתמשים במקביל  115המערכת צריכה לתמוך בלפחות  34

35 

המערכת צריכה לתמוך בהרשאות להיררכיות נוספות אלטרנטיביות. במוקדים )צוות, 
מרכז רפואי(, מוקדים טלפוניים מחוזיים מוקדן(, בבתי רופאים )מספר בתי רופאים תחת 

 ועוד
 כן
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 מס' 
סעיף 

 אנא סמנו + בעמודה המתאימה לגבי כל דרישה במפרט 

חובה 
בעת 

הגשת 
הצעות 
 המחיר

נא 
לסמן 
אם 
קיים 

 :
 כן/לא

יהיה קיים בעת 
תחילת אפסקת 
השירות )ינואר 

1511) 

יפותח 
עד 

אפריל 
1511 

יפתוח 
עד 

אוגוסט 
1511 

אין  
אפשרות 

 לפתח

             הפצת נתוני הסקרים למנהלים במכבי 'בדחיפה'    

36 

5 

הגדרת שאלון כחריג: יש מצבים בהם אנו רוצים להפנות את תשומת לב המנהלים 
שמדובר בשאלון חריג )חוסר שביעות רצון חריג או איתות נטישה(. בהקמה אנו נגדיר 

חריג. עדיפות למערכת הנותנת לנו לנהל  מהם המצבים המשייכים שאלון מלא כשאלון
בממשק מהם המקרים המגדירים שאלון כחריג. בדיקת החריגות יכולה להיעשות לפי ציון 

בשאלה מסוימת או צירוף של תשובות ממספר שאלות )למשל ענה שלא מרוצה וגם לא 
 ממליץ(. גמישות להחליט אם לשלוח התראות או לא לפי סוג שירות.

 כן

          

           כן כל שירות מגדיר בתנאים אחרים מהו שאלון חריג 37

38 
שם השירות הנבדק כתוב ב'מאת', למשל סקר השירות הטלפוני/ סקר ממ"ש מעבדה 

 וכדומה
 כן

          

39 
גמישות בניסוח כותרת הדוא"ל עם השאלון החריג לפי סוג שירות, יקבע או בשלב ההקמה 

 או בהמשך
 כן

          

           כן השאלונים המלאים נשלחים כחלק מהמכתב בדוא"ל )ללא פרטים מזהים( 40

41 
לשלוח את השאלון כרגיל ובנוסף צריך לצרף לינק למערכת )שינחת בשאלון הספציפי( ורק 

 בו תהיה אפשרות לראות את פרטי המרואיין
 כן

          

             צביעה מותנית של הכותרת למייל באדום 42

           כן  Yולידיעת מנהל  Xהתראות נשלחות למנהל  43

           כן התראות נשלחות למנהלים אחרים לפי נושא ההתראה  44

45 
אפשרות לשלוח שאלונים לדוא"ל של המנהלים באופן מיידי עם הקבלה או מתוזמן לפעם 

 בשבוע )לפי הגדרה מראש בהקמה(
 כן

          

             תיעוד הטיפול בהתראות    

46 6 
המערכת צריכה לכלול אפשרות לעקוב אחרי הטיפול בשאלונים חריגים. המעקב יכול 

 של המערכת או בדומה Viewer -להיעשות ב
  

          

             הארגונית.  CRM-העברת הטיפול במקרים חריגים לטיפול במערכת ה 47



20 

 

 מס' 
סעיף 

 אנא סמנו + בעמודה המתאימה לגבי כל דרישה במפרט 

חובה 
בעת 

הגשת 
הצעות 
 המחיר

נא לסמן 
אם קיים 
 : כן/לא

יהיה קיים 
בעת תחילת 

אפסקת 
השירות 

 (1511)ינואר 

יפותח 
עד 
אפרי
ל 

1511 

יפתוח 
עד 
אוגוס
ט 

1511 

אין  
אפשרו

 ת לפתח

             (Viewerאפשרות לראות שאלונים בודדים )    

48 

7 

           כן סינון על פי תוצאות בשאלונים לפי: סוג השירות )השירות הנסקר(

           כן תאריכים: מ... עד ... 49

50 

 –יחידה ארגונית: ההיררכיות הידועות במכבי )מרחב, מרכז רפואי, יחידה(  
 ריבועים ולא עיגולים )רב ברירתי(

 כן
          

51 

במוקדים )צוות, מוקדן(, בבתי רופאים )מספר בתי רופאים יחידה אלטרנטיבית:  
 ריבועים ולא עיגולים )רב ברירתי( –תחת מרכז רפואי( 

 כן
          

           כן (1-1, כל העונים 1-1)כל הלא מרוצים שענו לפי ערך בתשובות: בשאלה .... תשובות מ... עד...  52

           כן לסנן לפי שפה 53

54 

המערכת צריכה לקלוט נתונים מתוך המאגר לסקירה )שמכבי שולחת למכון 
הסקירה, כמו מגזר, שפה, גיל( ובהמשך לאפשר סימנון לפי משתנים מהמאגר 

 לסקירה
 כן

          

55 

להעביר מסרים פנים ארגוניים, במקרים אלו Viewer -אפשרות להתכתב בתוך ה

ושיהיה כתוב בכותרת שם הסקר  נרצה לתת התראה בדוא"ל על הודעה חדשה
 )השירות(.

  

          

           כן אפשרויות מיון לפי כל הפרמטרים )בדומה לסינון(  56

57 

( 1( טיפול=כן / לא / אין צורך )1לתעד טיפול ברמת שאלון. הוספת שני משתנים: ) 
 תווים. 1555מלל מה טופל, עד 

 כן
          

58 
שאלונים לפי הקטגוריות של טיפול )אפשרות לראות את כל אפשרות לסנן  

 השאלונים שעדיין לא טופלו(
 כן

          

59 
אפשרות לקלוט בסקרים טלפוניים בנוסף לשאלונים המלאים גם הקלטות בצמוד 

 לשאלונים ולאפשר למספר בעלי הרשאה לשמוע את ההקלטות
  

          

60 

המשיב )שם וטלפון( לכל שאלון, כשההצגה יכולה אפשרות להצמדת פרטים של 
להיות שונה בין הפרויקטים השונים )למשל בסקר אחד יוצג טלפון ופרטי משיב ובשני 

 לא(
 כן
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 אנא סמנו + בעמודה המתאימה לגבי כל דרישה מס' 

חובה 
בעת 

הגשת 
הצעות 
 המחיר

נא לסמן 
אם קיים 
 : כן/לא

יהיה קיים 
בעת תחילת 

אפסקת 
השירות 

(1511)ינואר   

יפותח 
עד 
אפרי
ל 

1511 

יפתוח 
עד 
אוגוס
ט 

1511 

אין  
אפשרו

 ת לפתח

61 

אפשרות לראות את השאלות הפתוחות לפי הסינונים הכתובים למעלה ולייצא אותן 
לאקסל. הכוונה לרכז את השאלות הפתוחות לקובץ ולא להציג אותן בתוך שאלון. 

 לחפש מילים בשירות זה חשוב שתהיה אפשרות

 כן

          

62 
סינון של כל השאלונים החריגים בכלל וסינון של החריגים בשל חוסר שביעות רצון 

 לחוד ובשל איתות נטישה לחוד
 כן

          

63 
אפשרות לשנות את השדות המוצגים ואת סדר השדות, גמישות זו נדרשת ברמת 

 שירות
 כן
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 מס' 
סעיף 

 אנא סמנו + בעמודה המתאימה לגבי כל דרישה במפרט 

חובה 
בעת 

הגשת 
הצעות 
 המחיר

נא לסמן 
אם קיים 
 : כן/לא

יהיה 
קיים 
בעת 

תחילת 
אפסקת 
השירות 
)ינואר 
1511) 

יפותח 
עד 

אפריל 
1511 

יפתוח 
עד 

אוגוסט 
1511 

אין  
אפשרות 

 לפתח

             דוחות מסכמים    

64 

8 

לתכנת דוחות לפי בחירה. הדוחות יכולים  admin-המוגדרים בהרשאות כלמתפעלים 

לכלול את אופני ההצגה שיוצגו בהמשך. לכל סוג שירות ו/או שיטת איסוף נתונים ו/או 
יקבל מסך עם כל המשתנים ויתאפשר לו  admin-רמה היררכית ניתן להגדיר דוח שונה. ה

 לתכנן דוחות כרצונו.

  

          

             הספק יבנה את הדוחות בעת ההקמה בהתאם למוקאפ שיועבר על ידי מכבי.  65

             וכו'( TOP1 ,NPSהתפלגויות בטבלה + הצגת עמודה מסכמת )אחוז עונים אופני הצגה:  66

             גרף התפלגויות )פאי, עמודות(  67

             מדד אחד לכל המרחבים זה לצד זה(דוחות לפי רמות היררכיות לבחירה )הצגת  68

             גרף עם נתונים לאורך זמן: מצטבר לתקופה מוגדרת )כמו שנה צפה( או לפי מועדים 69

             טבלה או גרף לפי עמידה ביעדים  70

             הצלבות בטבלה או בגרף עמודות עם מספר צבעים 71

             הטיפול לפי מודלים רב משתניים ותובנות נוספות )כמו מפות תפיסתיות( תיעדוף 72

             הצגה של שאלות משותפות מכל המקורות בהן נכללה 73

74 
הצגת נתונים לכל יחידה אלטרנטיבית: במוקדים )צוות, מוקדן(, בבתי רופאים )מספר בתי 

 רופאים תחת מרכז רפואי(
  

          

             צריכים להיות זמינים גם בדוחות Viewer -כל הסינונים שכתבנו ב 75

76 

בדוחות חשוב להגדיר מינימום מרואיינים לתקופה להצגת דוח )דוגמא לא להציג דוח 
 על פחות מעשרים משיבים(. בדוחות יהיה כתוב מספר המשיבים.

  
          

             או אקסל  PPאפשרות לייצא דוח ל 77

78 
אפשרות להציג דוחות רב יחידתיים: או מספר יחידות באותו המרחב או אותה יחידה 

 במרחבים השונים במחוז.
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 מס' 
סעיף 

 אנא סמנו + בעמודה המתאימה לגבי כל דרישה במפרט 

חובה 
בעת 

הגשת 
הצעות 
 המחיר

נא 
לסמן 
אם 

קיים : 
 כן/לא

יהיה 
קיים 
בעת 

תחילת 
אפסקת 
השירות 
)ינואר 
1511) 

יפותח 
עד 

אפריל 
1511 

יפתוח 
עד 

אוגוסט 
1511 

אין  
אפשרות 

 לפתח

             ייצוא הקבצים    

79 

9 

           כן .CSV -, אקסל וSPSSיצוא קובץ נתונים בפעולה אחת לקבצי 

80 

לייצוא לפי מספר משתנים: סוג הסקר, המערכת צריכה לאפשר למשתמש לבחור את הקובץ 
 או ללא סינון )קובץ שלם(.Viewer סוג השירות הנמדד, תאריכים ועוד בדומה לסינונים הכתובים ב

 כן
          

81 

המערכת צריכה לדעת לייצא עם התשובות משתנים שהיו בקובץ הדגימה כמו מגזר, גיל וכדומה. 
מכבי ולא ע"י מכון האיסוף  )למשל שם הרופא לא נשלח  לעיתים נתונים אלו יועברו ישירות ע"י

 למכון הסקרים אבל בדוחות חשוב להציג שם רופא(.

 כן

          

             יש לסדר הרשאות למי מותר לייצא רמות שונות של נתונים 82

             דרישות מחשובים    

83 

10 

           כן ומעלה.  windows 2012R2ומותקנת על שרת מרכזי מגרסת  webהמערכת צריכה להיות 

           כן .ActiveX Flash,ומעלה ולא יכלול  ie11הממשק צריך לתמוך בדפדפני   84

85 

ומעלה, בסיס הנתונים ישב במכבי ויהיה זמין למכבי  sql2016 הממשק ישב על בסיס נתונים 

 בנתונים למערכות אחרות.לצורך תחקור ושימוש 
 כן

          

86 

 cyberהעברת הנתונים בין מכבי לחברה ובין חברות הסקירה לחברה תתבצע באמצעות כספת 

arc . 
 כן

          

87  cyber arc   מצריך התקנתclient  על שרתwindows .כן מצד הספק           

           כן ובדוחות גם במחשבים האישיים וגם בטלפונים חכמים.  viewerניתן יהיה לצפות ב 88

           כן עד שניה במעבר ממסך למסך. –זמן התגובה של המערכת צריך להיות מהיר  89

           כן קליטה של שפות שונות: עברית, אנגלית, רוסית וערבית 90

     SLA  לזמני תגובה לבקשות             

91 

11 

             שעות 1לפתרון בעיות  SLA, 1:55-11:15זמינות לפתרון תקלות: 

92 SLA  ימי עבודה. 0 –לשינויים קטנים בדוחות/ הוספת שאלות             

93 SLA  ימי עבודה 15 –להקמת שירותים חדשים, שינויים גדולים             
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 דרישות אבטחת מידע 

 כללי:

וכן בין הספק לגורם , בין הספק למכבי, כל העברת קבצים בין מכבי לבין הספק .1.1

תעשה רק ובין גורם שלישי מטעם מכבי לבין הספק,  שלישי מטעם מכבי

באמצעות כספות דיגיטליות. מנהל הפרויקט שיעבוד עם מכבי יהיה אחראי על 

 הכספת.

במידה והספק יעביר מידע על מכבי שיתקבל/שנוצר אצלו עקב פעילותו  .1.2

במסגרת הסכם זה לגורם צד ג' מטעמו, תעשה העברה זו באופן שיבטיח את 

חסיונו, שלמותו ואמינותו של המידע המועבר באותה רמה ע"פ האמור בסעיף 

 לעיל.  1.1

חקרים" וכן הספק יחתום על טופס "התחייבות לשמירה על סודיות במסגרת מ .1.3

 על טפסי התחייבות לשמירה על סודיות בתחום אבטחת מידע ושימוש בכספות.
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 מפרט אבטחת מידע  .1

 מפרט דרישות אבטחת מידע לבית תוכנה/תוכנה המותקנת במחשבי מכבי .1.1

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 מתודולוגיית פיתוח  .1

נעשה שימוש במתודולוגיה המבטיחה פיתוח תוכנה על  .1.1
 בסיס תקן/מתודולוגיה מקובלת. 

 מאשר    /    לא מאשר

 מאשר    /    לא מאשר נעשה שימוש במתודולוגיה של פיתוח מאובטח.  .1.2

מבוצע תיעוד מוסדר של מחזור חיי פיתוח התוכנה החל  .1.3
משלב הייזום ועד לשלב ביטול התוכנה תוך מתן דגש 
לקבלת דרישות לעדכון/תיקוני תקלות מלקוחות ועד 

 להתקנת התיקון/גרסה עדכנית אצל הלקוח/הלקוחות.

 מאשר    /    לא מאשר

 מאשר    /    לא מאשר מבוצע תיעוד לקוד המקור.  .1.1

כדוגמת  Cyber Securityמבוצעים מבדקים ייעודיים לנושא  .1.5

Code review/Pen. Tests לקוד טרם שחרורו לשימוש 
לקוחות. הממצאים שהתגלו מטופלים ומבוצע מבדק חוזר 

 לבחינה שהממצאים טופלו.

 מאשר    /    לא מאשר

 מנגנון זיהוי משתמשים ווידוא זיהוי .2

 מאשר / לא מאשר זיהוי חד ערכי. .2.1

 מאשר / לא מאשר .Active Directoryנתן לשילוב במסגרת  .2.2

 מאשר / לא מאשר .SSOניתן לזיהוי מבוסס  .2.3

 מנגנוני הענקת הרשאות/מתן זכויות פעילות המאפשרים .3

 מאשר / לא מאשר הגדרת תפקידים. .3.1

 מאשר / לא מאשר לתפקידים ישויכו הרשאות פעילות במערכת. .3.2

 מאשר / לא מאשר של מכבי.  SAPמשתמשים ישויכו לתפקיד מבוססים על  .3.3

 בקרה תקופתית על משתמשים והרשאות .3.1

-תקופתית או יזומה אדנדרשת יכולת הפקת דוח  .1.1.1
הוק של רשימת משתמשי המערכת 

 והרשאותיהם.

 מאשר / לא מאשר

 תיעוד פעילות/לוגים .1

רישום לוגים במערכת ע"פ הנחיית לוגים מכבי. )במידה  .1.1
 ויידרש, יימסר לספק(. 

 מאשר / לא מאשר

 שליחת מיילים למשתמשים  .5

 מאשר / לא מאשר המיילים לא יכילו מידע עסקי אלא קישור למערכת.   .5.1
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רק במידה והמציע אוגר מידע של מכבי כחלק מתהליך העבודה במסגרת בצוע הסכם זה, נדרש 

 מענה לשאלון להלן:

 שאלון המתייחס למערכות המחשוב של המציע:  .1.2

 מענה המציע )לסמן בעיגול( נושא

 מערכת ההפעלה במחשב  .1

אשר כי מערכת ההפעלה פועלת ברישיון מהיצרן, ברת  .1.1
 עדכון ותעודכן במהלך תקופת ההסכם ע"פ הנחיות יצרנה. 

 מאשר    /    לא מאשר

 ( במחשבי הספק AV)= Antivirusתוכנת  .2

המתעדכנת בצורה שוטפת  -AVאשר כי מותקנת תוכנת ה .2.1

 במערכות המציע. 

 מאשר    /    לא מאשר

 Firewall =(FW )תוכנת   .3

 מאשר    /    לא מאשר במערכות המציע. -FWאשר כי מותקנת תוכנת ה .3.1

 שמירת מידע במערכות ניידות  .1

אשר כי אם וככל שייעשה שימוש על ידך במחשב נייד/רכיב  .1.1
נייד בשירותים נשוא הסכם זה, המידע של מכבי שייאגר 

 ויימצא בו יהיה מוצפן.

 מאשר    /    לא מאשר / 

במערכות ניידותאין שימוש   

 מערכת/אפליקציית המציע סעיף המזכה בניקוד בהתאם למצוין בתתי הסעיפים. .5

 הזדהות  .5.1

אשר כי בגישה למידע נדרשת הזדהות באמצעות  .0.1.1
 שם משתמש וסיסמא אישיים.

 מאשר     /     לא מאשר

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מורכבות  .0.1.1
 סיסמא )אותיות / מספרים(.

 מאשר     /     לא מאשר 

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת קביעת תאריך  .0.1.1
תפוגה לסיסמא ויכולת החלפה יזומה ע"י 

 המשתמש עצמו.

 מאשר     /     לא מאשר 

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת נעילת משתמש  .0.1.1
 לאחר מספר ניסיונות כושלים להתחברות.

 מאשר     /     לא מאשר 

 ניהול משתמשים והרשאות  .5.2

באמצעות הרשאות  נתאשר כי הגישה למידע מוג .0.1.1
 .גישה מתאימות

 מאשר     /     לא מאשר

 

אשר כי ישנו תהליך מנוהל של הוספת/גריעת  .0.1.1
 משתמשים מהמערכת.

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 לא רלוונטי )הסבר מדוע(

______________________ 
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 מענה המציע )לסמן בעיגול( נושא

 ממשק משתמש  .5.3

הגישה למערכת מוגן מפני ציתות אשר כי ממשק  .0.1.1
 ושינויי מידע ע"י ומפני גורמים בלתי מורשים.

 מאשר     /     לא מאשר

 חיווים ולוגים  .5.1

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי בגישה למידע קיים תיעוד בלוג. .0.1.1

 לא רלוונטי )הסבר מדוע(

______________________ 

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי הלוג ניתן יהיה לצפייה ע"י מכבי.  .0.1.1

 העברת מידע מסווג  .6

 אשר כי העברת מידע מסווג תעשה בצורה מוצפנת. .6.1
 )שימוש בכספות עונה על דרישה זו(.

 מאשר     /     לא מאשר

אשר כי ידוע לך שקיים איסור לשלוח באמצעות הדואר  .6.2
כדוגמת מידע המוגן בחוק הגנת האלקטרוני מידע מסווג  

אישי ובכך לחשוף מידע -הפרטיות, לרבות מידע רפואי
 מסווג בתווך לא מוגן.

 מאשר     /     לא מאשר

 גיבויים  .7

ומוגן  מגובה כחלק מההתקשרותמכבי אשר כי מידע של  .7.1
 .מפני גישה של גורמים בלתי מורשים

 מאשר     /     לא מאשר

 סקרים ומבדקי חדירה  .8

אשר כי מבוצעים סקרי אבטחת מידע ע"פ תכנון שנתי/רב  .8.1
 שנתי והממצאים מטופלים תוך בקרה ניהולית.

 מאשר     /     לא מאשר

 שימוש בענן  .9

נעשה שימוש  בענן למטרת מתן השירות נשוא הסכם  האם .9.1
 זה )כולו או מקצתו(?

 כן  /  לא
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 הסכם נשוא השירות מתן למטרת)יש לענות רק במידה ונעשה שימוש בענן שאלון ספק שירותי הענן  .1.3

 (בחלקו או כולו, זה

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 הכרחי לרשום מענה

 שימוש בשירותי ענן   .1

 רמת השימוש בענן: .1.1
 

 כל השירות מסופק בענן 

  חלק מהשירות מסופק

 בענן. פרט: 

__________________ 

__________________ 

 הגדרה סוג השירות אשר יועבר לענן: .1.2
 

 ( תוכנה כשירות ענןSoftware as a Service - SaaS.) 

 (פלטפורמה כשירות ענןPlatform as a Service - PaaS.) 

 תשתיות כשירות ענן(Infrastructure as a Service - IaaS.) 

 סמן סוג השירות

SaaS 

PaaS 

IaaS 

 :שם ומיקום השרתים .1.3
 

  הענן.שם ספק שירות 

 

 

 

  מיקום שרתי השרות בענן )מדינה/יבשת( שבהם יימצא

 המידע של המטופלים.

 
 
 

 :שם ספק שירות הענן 
__________________ 

__________________ 

 :שם המדינה/יבשת 
__________________ 

__________________ 

 ארכיטקטורה .2

אשר כי הסביבה שהוקצתה לשירות על בסיס ההסכם  .2.1
 מלקוחות אחרים של ספק שירות הענן.מופרדת 

 מאשר     /     לא מאשר

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי המידע הנשמר בענן בצורה מוצפנת. .2.2

 הסמכה לתקנים ובצוע מבדקים של ספק שירותי הענן .3

אבטחת מידע  ניתקאחד ממוסמך להענן אשר כי ספק  .3.1
 וציין לאלו מהם. 11511/  11511/  11551

/     לא מאשרמאשר       

__________________ 
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 הכרחי לרשום מענה

__________________ 
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 הסכם

 

 

 -להלן ) ח.פ. __________לבין ____________ ("מכבי" - להלן)בין מכבי שרותי בריאות 

(."הספק"  

 

 

 ההסכם תקופת .1

 להלן)_______ ועד יום  ______ החל מיום שנתייםלמשך הסכם זה יעמוד בתוקף  .1.1

 .("תקופת ההסכם" -

תקופות נוספות בנות   1 -למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם  ב .1.1

שנה בכל פעם, בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי. תנאים מיטיבים כפופים 

 להסכמת הספק. 

כולם או חלקם, והכל  -מכבי שומרת לעצמה הזכות להאריך את ההסכם עם הזוכים

הרצון מהמוצרים והשירותים אשר בהתאם להצעתם לתקופת האופציה ולשביעות 

 סיפקו עד כה.

כל תנאי ההסכם )בשינויים המחויבים( יהיו בתוקף גם בתקופות האחריות/השירות  .1.1

 שלאחר תום תקופת ההתקשרות כמוגדר בהסכם.

, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי 1.1 –ו  1.1בסעיפים  על אף האמור לעיל .1.1

יום מראש.  15ידי משלוח הודעה בכתב -את עלסיום, בכל שלב ומכל סיבה שהיא, וז

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

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

 .שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות

הזוכה מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, מתחייב  בכל .1.1

 האגור מכבי חברילהעביר לרשות מכבי )ככל הניתן ובמידת האפשר( את המידע על 

ו/או במערכות צד ג' בהן נאגר מידע על חברי מכבי עקב יישומו של  במערכותיו

על פי דין למחוק את המידע הנ"ל, וככל  מחויב אינו שהזוכה וככל אם. הסכם זה

ו/או במערכות צד ג' של הזוכה נשאר במערכות המידע  מכבי חברישמידע על 

 את ולנקוט להמשיך הזוכה מתחייב, ההתקשרות תקופת תום לאחר)כאמור לעיל( 

 להגנת ובתקנות בחוק כנדרש הפרטיות והגנת המידע אבטחת אמצעי אותם

 לעסוק ממשיך הוא עוד כל פועל הזוכה פיהן על התקפות ההנחיותפי -ועל הפרטיות

 .בפעילותו
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 תמורה .5

יהיו כמפורט ומחיריהם  המוצרים המסופקים על ידי החברה למכבי רשימת  .1.1

 להסכם זה. כנספח א' במחירונים המצ"ב

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

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

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

 עם החשב הכללי ועד סיום ההתקשרות עם החשב הכללי.

 

 תנאי תשלום .1

 יום.  11 התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף + .1.1

 התשלום בגין תחזוקה ורישוי ישולם באופן רבעוני. .1.1

 .שבוניתעל הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג הח .1.1

אישור עפ"י חוק עסקאות גופים צבוריים )אכיפת ניהול הספק יציג בפני מכבי  .1.1

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה  1111 – חשבונות( תשל"ו

 ונוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותי הואפטור מניהול זה, על כי  או מע"מוחוק 

 התאם לחוק.ב למע"מ ווכן נוהג לדווח על עסקאותי

 

 יםאספקת המוצר .4

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

 . כמוגדר במפרטושוטף, 

לרבות   ,ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל ןיינתהשרות  .1.1

 .שטחי יו"ש ורמת הגולן

 הספק מתחייב להמשיך לספק שרות גם בשעת חרום. .1.1

הספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הזמנות במייל, במידה   .1.1

 ותבחר מכבי באופציה זו. 

לכל מוצר המסופק למכבי )ברמת החבילה( יוצמד מספר יצרן או מספר המציין את  1.11

 בקורא ברקוד במרכז הלוגיסטי של מכבי. לצורך קליטתוהמוצר בצורה חד ערכית, 

 

 ניהול מלאי  .2

 , באופן מיידי וללא כל דיחוי. במי מהמוצריםלמכבי על כל מחסור הצפוי  דווחי הספק .1.1
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  המוצר/ים מספק חלופי  את במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש .1.1

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

 

 החלפה והחזרת  מוצרים .6

אשר יוחזרו על  וללא תוספת תשלום כל אריזה פגומה ו/או מוצר תקול  הספק יחליף באופן מיידי .1.1

 ידי מכבי.

ימים ממתקני  1של מוצר/ים יבצע זאת הספק על חשבונו, בתוך  recallהיה ויידרש הליך של  .1.1

ידי החוק או בדרישות משרד הבריאות. בגין סחורה שתוחזר, -מכבי, אלא אם כן יוגדר אחרת על

 ערך הזמנת ההחזרה שהוקמה )לפי שער הזמנת החזרה (. ישלח הספק זיכוי לפי

למכבי שמורה הזכות להחזיר מוצרים לספק, בהתאם לשיקול דעתה. הספק ידאג לאסוף את  .1.1

 המוצרים תוך שבוע מקבלת הזמנת ההחזרה, ולהוציא זיכוי בהתאם

 

 קנין רוחני זכויות .5

וכי אין כל מניעה חוקית או מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים  הספק .7.1

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. 

, ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי במוצרים-היה ותתבע מכבי על .7.1

לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה כתוצאה  הספקמתחייב 

 מתביעה שכזו.

 

 מועסקי הספק .8

    מכבי ל המוצריםהספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  .1.1

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

, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול באופן בלעדי ן, ויועסקו על ידובמישרין או בעקיפי

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם. האחריות לגבי 

 נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה .1.1

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

 אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי.

, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם מכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה .1.1

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

 בהוראות פרק זה.
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 אנשי קשר .9

 .עם  הספקלהיות איש הקשר הישיר  ___________כבי ממנה בזאת את  __מ .1.1

 מכבי.עם  להיות איש הקשר הישיר  _______הספק ממנה בזאת את  _____ .1.1

 שם: ___________________  טלפון:_________________________

 :_______________________    EMAILסלולרי:_________________  

 הסבת הסכם .10

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

.ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי  

 

 אחריות וביטוח  .11

לרבות נזק שיגרום הוא ו/או מי , יהא אחראי לנזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא נותן השירותים   .1
מטעמו, לגופו ו/או לרכושו ו/או לעסקו של כל אדם ו/או גוף, לרבות, למכבי ו/או למי מטעמה ו/או 

 לצד שלישי כלשהו, שנגרם תוך כדי ו/או בקשר עם מתן השירותים ו/או הסכם זה. 

 

ונה, בגין כל נזק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשנותן השירותים  .1
ו/או הוצאה שייגרמו למכבי, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד 

ו/או מי מטעמו, על פי הסכם זה ו/או על נותן השירותים מכבי, כתוצאה ו/או בקשר עם אחריות 
או על פי כל דין פי כל דין, וזאת מבלי לגרוע מזכויות מכבי לכל תרופה או סעד על פי הסכם זה ו/

ובלבד שנמסרה הודעה לספק וניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה ו/או הוצאה ו/או 
 תביעה כאמור

 

ממועד , זה ו/או על פי כל דין הסכםעל פי  נותן השירותים ומהתחייבות בלי לגרוע מאחריות מ .1
לערוך נותן השירותים  המוקדם, מתחייב לפי, או ממועד תחילת מתן השירותיםתחילת הסכם זה 

את הביטוחים  ,בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראלו, ולקיים על חשבונ
ביטוח ולעניין  :לרבות כל הארכה שלו ההסכםפי -עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת  הבאים

 .אחריות מקצועית, להחזיק בביטוח עד תום תקופת  ההתיישנות על פי דין 
 

ו/או  וכלפי המועסקים על יד ותן השירותים נ חבות את המבטח - מעבידים חבות ביטוח .א
, על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, ומטעמ

/או ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה ו, בגין מוות ו/או נזק גוף 1111 -התש"ם 
 שישהש"ח ) 1,111,111 של, בגבול אחריות השירותים מתןמחלה תוך כדי ו/או עקב 

ביטוח. הביטוח כאמור ה( לנפגע, למקרה ובסה"כ לכל תקופת חדשים שקלים מיליון
עובדי מ מישל  החשב למעבידתבמידה ו הו/או הבאים מטעמ מכביהורחב לשפות את 

  נותן השירותים .
 חבות את חהמבטביטוח אחריות כלפי צד שלישי  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב

/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של ו, על פי דין, בגין כל פגיעה המתכנן
כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות למכבי ו/או מי מטעמה בקשר עם ו/או במסגרת מתן 

( לאירוע ובסה"כ חדשים שקלים מיליון"ח )ש 1,111,111 שלהשירותים בגבול אחריות 
למעשי ו/או  הבגין אחריות מכביאת  לשפותביטוח. הביטוח כאמור הורחב הלתקופת 

ו/או מי מטעמו, וכל זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נותן השירותים מחדלי 
ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ייחשב 

 .כרכוש צד ג'
על פי דין בשל נותן השירותים חבותו של  המבטח את -" אחריות מקצועית" ביטוח .ג

מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, 
וכל הפועלים מטעמו בגבולות אחריות בסך של נותן השירותים מחדל או השמטה של 

עיכוב ו/או בפוליסה יבוטלו חריג ו/או מגבלה בדבר הנושאים הבאים:  ₪. 1,111,111
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איחור בביצוע השירותים כתוצאה ממקרה ביטוח, נזקים ליסודות ו/או בניינים ו/או 
 .דרכים ו/או גשרים, תכנון ופיקוח, אי יושר עובדים ומנהלים ו/או חריגה מסמכות

הביטוח כאמור הורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי המתכנן, וכל 
ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד  זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו

)ואולם הפוליסה לא תכסה את אחריותה המקצועית של מכבי כלפי   מיחידי המבוטח
  המתכנן(.

 

/או לגרוע וכדי לצמצם נותן השירותים בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים על ידי  .1
 הביטוחים בעריכת יהיה, ולא זה כםלהס/או אחריותו בהתאם ו יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב

ו/או מי מטעמה בגין כל נזק  מכביו/או לפצות את  לשפות ומחובתנותן השירותים  את לשחרר כדי
 אחראי לו על פי הסכם זה.  שהוא

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי  ומצהיר כי לא תהיה לנותן השירותים  .1
ו/או רכוש שיובא על  וו/או באחריותנותן השירותים רכוש בבעלות מטעמה, בגין כל נזק שייגרם ל

 וו/או למי מטעמ ספקו/או נזק אובדן תוצאתי שייגרם ל למכבי וו/או מי מטעמנותן השירותים  ידי
ביטוח רכוש ו/או אובדן נותן השירותים  ךבקשר ו/או במסגרת מתן השירותים וזאת בין אם ער

מכל אחריות לנזק כאמור למעט  הו/או מי מטעמ מכביא פוטר את ותוצאתי ובין אם לאו, וכי ה
נותן ביטוחים כאמור בסעיף זה נותן השירותים ערוך ילגבי אדם שגרם לנזק בזדון. במקרה בו 

מתחייב כי הביטוחים יכללו סעיף מפורש על פיו המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי השירותים 
   לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  ובלבד שהוויתור הו/או מי מטעמ מכבי

 על, הזוכה מטעם משנה קבלני ידי על יינתנו מהם חלק או זה הסכם נשוא השירותים בו במקרה .1
 והיקף לאופי בהתאם נאותות ביטוח פוליסות המשנה קבלני בידי כי לדאוגנותן השירותים 

 ההתקשרות.
 

לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט או נותן השירותים  פוליסות נוסחי כי, במפורש בזאת מוסכם .7
 כל נוסח מקביל לו.

 

 הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. .1

 

. 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .15

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

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

 111הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .11.1
 .1111-לחוק העונשין, התשל"ז

זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה,  כל פרסום בקשר להסכם .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  .11.1.1
נתוניה הכספיים, לכל מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, 

מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב 
פי האמור -על ספקנתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות ה

 (."המידע"במסמכי הסכם זה )להלן: 
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למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם  .11.1.1
יבל אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור ק

 שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע  .11.1.1
, נותני ספקהמורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי ה ספקאך ורק לעובדי ה

פי ההסכם -על שירותים והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו
)בכל עת(, בנוסח  ספקיחתמו על כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי ה

לשמירת סודיות המפורטות בהסכם  ספקהמחייב אותם לעמוד בהתחייבויות ה
ידי מכבי(. -זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

לפי מכבי למילוי האמור יהא אחראי כ ספקמובהר בזאת, למען הסר ספק, כי ה
 ידי עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.-על

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .11.1.1

מידע שהיה בידי הספק ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו  .11.1.1.1
טרם ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת 

 סודיות;

עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות מידע שנתקבל מצד ג' באופן  .11.1.1.1
 לשמירת סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות  .11.1.1.1
 .ספקלסודיות של ה

פי צו מרשות שיפוטית -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על .11.1.1.1
הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור,  ספקמוסמכת, ובלבד שה

 ואפשר לה להתגונן מפניו.

והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי  כי ידוע לו .11.1.1
 לא יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם. ספקה

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת  .11.1.1
לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור 

בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול עליו 
לגרום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי 

 מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי. ספקה

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע  .11.1.7
האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא לסנקציות 

צפוי אם הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( 
ותקנותיו, חוק זכויות החולה,  1111-הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 , וכל דין רלבנטי נוסף.1111-התשנ"ו

 

 :דרישות אבטחת מידע .11.1

ומתחייב כדלקמן:הספק מצהיר   

לספק שרות תוך שהוא מקיים אבטחת מידע כפי שהצהיר עליה במענה למפרט  .11.1.1
מעת לעת בהתאם  אבטחת מידע המצורף כנספח להסכם, וכפי שיעודכנו

 המכרז. לנושא הרלוונטיות רגולטוריות לדרישות

הספק יקיים את חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו לרבות רישום מאגר מידע  .11.1.1
ם ככל שרישום כזה נדרש ע"פ החוק, הנחיות הרשות למשפט במשרד המשפטי

טכנולוגיה ומידע ודרישות משרד הבריאות לעניין הגנת הפרטיות ואבטחת 
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המידע, הרלוונטיות למערך טכנולוגיית המידע ולתהליכי העבודה נשוא הסכם 
 זה.

 וברי מיומנים עובדים רק להעסיק במטרה עובדים סינון תהליכי אצלו מיושמים .11.1.1
 .מוןא

מכבי תהא  ההטמעה של מוצר שיסופק במסגרת הסכם זה, משלב כחלק .11.1.1
 ל( בחינת  סיכוני מוגבל לא כולל )אך מידע אבטחת סיכוני מבדק רשאית לבצע

 הספק ממשקים פנימיים וחיצוניים. חדירה ומבדק ברשת, ביישום, מידע אבטחת
 חוק, תקן מכבי בדרישות האבטחה המטרפדים עמידת בסיכוני לטפל מתחייב

    ורגולציה.

להודיע למנהל אבטחת המידע של מכבי על כל אירוע/חשד לאירוע אבטחת  .11.1.1
מידע שבו קיים חשד לחשיפת מידע או נחשף מידע מסווג של מכבי לגורמים 
שאינם מורשים, וזאת בטווח זמן סביר מרגע איתורו ע"י הספק. סעיף זה תקף 

ושא וגם לאחר תום ההסכם גם לגורמי צד ג' מטעם הספק הרלוונטיים לנ
במידה ומידע מסווג של מכבי נותר במערכות הספק או אצל גורמי צד ג' 

 מטעמו. 

התקנת  בעת זדוני מקוד נקי קוד להבטיח מנת על הדרושים באמצעים נקט כי .11.1.1
 במהלך תקופת ההסכם. התוכנה ובכל תהליכי שדרוגה

הספק מתחייב  בלבד. object code -כל אספקה של תוכנה למכבי תהיה ב .11.1.7
להפקיד את קוד המקור של המערכת )וכל עדכון שלו( בנאמנות בידי נאמן 

אשר מתמחה באחזקת קוד מקור בנאמנות(, ואשר יהיה רשאי להעבירו חברה )
 .או הפסקת פעילותו ספקלידי מכבי במקרה של חדלות פרעון של ה

אחד  ואצל כלו אצל, לערוך ובתיאום עם הספקמכבי תהא רשאית, בכל עת  .11.1.1
ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת מידע, , מגורמי צד ג' שנשכרו על ידו

פי האמור בהסכם -התחייבויות עלהשמירת סודיות ופרטיות הנוגעים לביצוע 
זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור ביקורות על אמצעים פיזיים ו/או אלקטרוניים 

ירה מבוקרים( וכיו"ב. ו/או לוגיים, מהימנות עובדים, בדיקות חוסן )מבדקי חד
 לרמת המותאם זמנים בלוח שיימצאו הליקויים את לתקן מתחייב מבוקרה

 .הממצא של החומרה

 

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

 

 תקופת ההתקשרות וסיום ההסכם .11

)ככל הניתן  ספקהצדדים מכל סיבה שהיא, יפעל הבכל מקרה של סיום ההתקשרות בין  .11.1
  , אם נאגר מידע כזה.מכבי האגור במערכותיו שלובמידת האפשר( למחוק את המידע 

של מכבי נשאר במערכות המידע של הספק לאחר תום תקופת  מידעש וככל אם .11.1
והגנת ההתקשרות, מתחייב הספק להמשיך ולנקוט את אותם אמצעי אבטחת המידע 

פי ההנחיות התקפות על פיהן -כנדרש בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ועל הפרטיות
 הספק פועל כל עוד הוא ממשיך לעסוק בפעילותו. 

' ג לצד הועבר מכבי של ומידע במידה הספק מטעם' ג צד למערכות גם תקף לעיל האמור .11.1
 .זה מהסכם כחלק

מונה אבטחת המידע אם וככל שהזוכה יפסיק כליל את פעילותו, מתחייב הזוכה לפנות למ .11.1
 .במכבי לצורך קבלת הנחיות פרטניות לעניין אבטחת המידע, הגנת הפרטיות
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 שונות .14

 

, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  .11.1

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

 שיגיע לספק ממכבי.

באחריות הספק להדריך את כל עובדיו לגבי הסיכונים הייחודיים במסגרת מתן  .11.1

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

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

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

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

בהסכם ההסכם הקבועים תנאי , ושאר על פי המחירים את המוצרים מהספקלרכוש 

 זה. 

, תוך חודש מחתימת ההסכם, לכל B1B  לדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי .11.1

זאת מול החברה אשר עובדת עם מכבי )חב'  המסרים שמכבי תחליט להפעיל,

 ובמימון הספק. סיגמנט( 

הספק ייערך מבחינת התאמת תהליכי עבודה ותהליכים מחשוביים לתמוך בתהליכים 

הרשומים הבאים: הזמנה ועדכון הזמנה, אישור הזמנה, תעודת משלוח דגיטלית, 

נית דיגיטלית.קבלת טובין, סטטוס חשבונית, רשומת אב ספק, כרטסת ספק, חשבו  

לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית  .11.1

 מרכזת, בליווי קובץ ממוחשב, במבנה שתגדיר מכבי.

הספק מתחייב, כי השירותים ו/או המוצרים המוצעים על ידו לא נרכשו, במישרין או  .11.1

סוריה(. כמו כן, מתחייב פי חוק )איראן לבנון ו-בעקיפין, ממדינות שהסחר עמן אסור על

הספק להצהיר אם המוצרים / שירותים מיובאים ממדינות להן אין קשרים דיפלומטיים 

 עם מדינת ישראל.

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים  .11.7

, עובר למועד עבור השירותים נשוא הסכם זה הספקשהיו פתוחים בין מכבי לבין 

חתימת ההסכם, וכי לא תהיה להם כל טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין התקופה 

 הקודמת להסכם זה. מוסכם כי היתרה של מכבי בספרי החברה עבור שירותים וטובין

ידה למכבי במישרין ובעקיפין עד תאריך  ______ עומדת שסופקו על  נשוא הסכם זה

 ₪. 5על 

, התקנות והנחיותיהן של הרשויות הרלוונטיות הספק מצהיר כי הוא עומד בכל החוקים .11.1

בתחומי איכות הסביבה החלים עליו. כמו כן, לא עומדים כנגד הספק תביעות או 

 תלונות כלשהן בנושאי איכות הסביבה.
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כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  .11.1

ל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד על ידי צד למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעי

בעת המסירה  -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  1אליו נשלחה תוך 

 .בפועל

11110תל אביב,  11רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות   

רח'  -                              הספק         

 

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: .11.11

        מכבי: 10.1.1

        הספק: 10.1.1

                 

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

 ___________________                                                      ________________ 

 הספק     מכבי שירותי בריאות 

 

חותמת:___________________   שם מלא החותם:_______________
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 נספח א'

 

 

מחיר בש"ח ללא  סעיף במפרט נושא מספור
 מע"מ

.עלות הקמה )חד פעמית( 1  11  

  1.1 עלות קליטת ההיסטוריה )חד פעמית( 2

המערכת ושירות נלווה ה שנתית עבורעלות חכיר 3    

עלות הקמה של סקר חדש )כולל סנכרון מול מכוני  1
 סקירה(

11.1  

חדשעלות הקמת דוח  5  11.1  

עבור פיתוחים מעבר )נוספת שעת עבודה עלות  6
(לנדרש במפרט  

  

 

  11תכלול את כל הסעיפים המצוינים במפרט ובטבלה בסעיף  'עלות ההקמה'הצעתה מחיר עבור 

 אלו הקיימים במועד הגשת ההצעה ואילו הדורשים פיתוח.

יש לציין שעלות זו תשלום באופן חד פעמי במועד תחילת אספקת השירות ולא תשולם שנית במידה 

 ויחודש ההסכם. 

  לרשות מכבי להוסיף סקרים ושאלונים ללא הגבלה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, עלות המערכת

 לא תשתנה עקב שינויים אלו ותישאר קבועה למשך תוקפת ההסכם. 

  הינן חד פעמיות, ותשולמנה על פי דרישת מכבי. 'דוח חדש'ו 'שהקמת סקר חד'עלויות 

 .עלות שעת עבודה נוספת מתייחסת עבור שירות הניתן מעבר לנדרש במפרט 

  כחלק מתהליך בחינת הצעות הספקים לרשות מכבי האפשרות לבחון את מערכת הספק ותכונותיה

אשר הצהיר שקיימות בשלב הצעת המחיר. מכבי יכולה לדרוש לראות את המערכת פועלת בזמן 

 אמת. 

 

 

 

 


