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 מנהלה

 
 כללי .1

מערכת  המסוגל לספק למכביאחד  ספקעם  להתקשר"מכבי"( מעונינת : שירותי בריאות )להלן כבימ .1.1

 ניהול חבר. המערכת מיועדת לנהל את כלל ההיבטים המנהליים של החבר. המערכת תוקם

זה ובלוחות הזמנים אשר מסמכי מכרז בהתאמה לחוקים ולכללים בדין הישראלי, והכל על פי 

 כמפורט בהסכם, במפרט ובמסמכי האפיון.ו, נקבעו וייקבעו ובתמורה

של המערכת, על כל  ויישום התקנה ,אספקה פיתוח, מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות הכוללות .1.2

מתן שירותי ועם אופציה ל , הטמעת המערכת לאחר הפעלתההדרכה למשתמשים לרבות מרכיביה,

 . רזהמכשל מסמכי  נספח א' - במפרט להנחיות המופיעותבהתאם  תחזוקה למערכת ולמרכיביה

 : "(מרכיבי היישום)להלן " מרכיבי יישום מרכזייםשני  מכרז זה כולל  .1.3

 . ומיקרוסופט SAPתוך שימוש בטכנולוגיות  החברך לניהול מער .1.3.1

 TRM (Tax and Revenue-מערך התחשבנות מול חברי הקופה על בסיס מודול ה .1.3.2

Management למגזר הציבורי של חברת )SAP . 

מרכיבי היישום. במסגרת הצעתו רשאי לאספקה והתקנה של  הצעה מתאימהמתבקש להגיש הספק  .1.4

 הפלטפורמלצורך מתן מענה ל "ספק משנה בכיר"הספק להעזר )מבלי לגרוע מאחריותו הכוללת( ב

ראה סעיף מפרט ), לרבות בהמכרזבמסמכי חיות המופיעות פי ההנ-לע – מיקרוסופטשל הטכנולוגית 

 (.הגדרות -להלן  2

סכם ההתקשרות חתימת ה תקופה שתחילתה ביוםההתקשרות עם הזוכה לגבי הפרויקט תהא ל .1.5

 .חודשים( 36)תקופה מוערכת של  וסיומה עם תום תקופת האחריות, כמפורט בהסכם ההתקשרות

, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שא ומתןמכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מ .1.6

 .המתאימות ביותרשהצעותיהם תמצאנה 

מכבי  מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. .1.7

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

 . ובמסמכי המכרז הגדרות –להלן  2סעיף כמפורט ב ,בקבלני משנה להעזר ניתן .1.8

 

 הגדרות .2

קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, בכל מקרה שבו 

 :גדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמךתגבר הה

 "פי הקבוע במסמכי המכרז.-המתקיים על 134/2015מספר דו שלבי  פומבי מכרז – "המכרז 

 "מכבי שירותי בריאות. – "מכבי 

  "המערכת נשוא המציע הנותן מענה כולל לתכולת המפרט ונושא באחריות הכוללת לכלל  –"ספק
 .מכרז זה

  "את מטעם הזוכה )לפי הצורך( , אשר אמור לבצע והקמת המערכת לפיתוח ספק –"ספק משנה בכיר
 .להלן 4.1.5, כמפורט בסעיף מיקרוסופטשל  ההתאמות והפיתוחים על גבי הפלטפורמה הטכנולוגית

  "י המציע לסייע בתחומים מוגדרים ספציפיים )הדרכה כדוגמה(יד-ליבחר עיגורם ש –"קבלן משנה. 
 

 למסמכי המכרז. נספח ב' - ההתקשרותכהגדרתן בהסכם  הגדרות נוספות

 

 מנהלה .3
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 רכישת מסמכי המכרז .3.1

בי שירותי בריאות", במשרדי "מכ מסמכיוהמעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את  .3.1.1

גב' ענת מנדל, או כל מי שימונה מטעמה, , אצל 14אביב, קומה -תלב 27ברח' המרד 

 ליום ועד 29.10.15מיום  , החלכל זאת. 10:00-14:00בין השעות  ,ה'-בימים א'

במזומן או באמצעות )שלא יוחזר(, ש"ח  5,000 של בתמורה לתשלום סך 12.11.15

 המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.

 ימסרוי הבאים המסמכיםהואיל והמכרז מכיל מידע בעל ערך מסחרי רב למכבי,  .3.1.2

כתב התחייבות לשמירת סודיות  המצאת, בכפוף להמכרז לאחר רכישת, לרוכשים

, במכרז יםידי המציעים שלא הוכרזו כזוכ-ולהחזרת מסמכי המכרז בתום המכרז על

 'ט כנספחבנוסח המצ"ב ידי עורך דין, -ומאומת עלשל הספק  י/מורשהידי -ום עלחת

 :למסמכי המכרז

 חוברת מודפסת וכן במדיה  - 4א'-, ו2, א'1כולל נספחים א', א' המלא פרטמה
 .מגנטית

 האריס קובץ (ARIS) – 'מדיה מגנטית בלבד.ימסר באמצעות  – 3נספח א 

 בירורים ופניות .3.2

 ספקים כנס .3.2.1

 תל אביב, 4קויפמן ברחוב ספקים יתקיים במקום: משרדי מכבי שירותי בריאות,  כנס

 .15:30 שעהב 18.11.15 ביום ,C1 קומהבית שרבט, 
 . מציע שלא ישתתף בכנס הספקים, הצעתו תפסלההשתתפות בכנס היא חובה. 

להפנות שאלות שהשתתפו בכנס יוכלו רוכשי המכרז רק לאחר כנס הספקים,  .3.2.2
אל  ,12:00בשעה  1.12.15עד ליום  22.11.15מסמכיו, מיום ובירורים בקשר למכרז או 

 , כאמור לעיל.ועדת המכרזים רכזת, ענת מנדלמכבי: גב'  נציגת

באמצעות דואר , 'זכנספח בנוסח ובמבנה המצ"ב  Wordאך ורק בקובץ  ,זאת

. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר mandel_an@mac.org.il: אלקטרוני
 .03-5143643בטלפון מס':  פנייתוהגעת 

 לא תענינה.לעיל פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.2.3

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

דואר ידי מכבי, באמצעות -עלתישלחנה לרוכשי המכרז תשובות לפניות האמורות  .3.2.5
 .21.12.15 עד ליוםבמרוכז, , אלקטרוני

 הבהרהשאלות ניתן יהיה להפנות לאחר קבלת התשובות לשאלות כאמור לעיל,  .3.2.6
 וזאת ,לעיל 3.2.5על פי סעיף  שניתנו ,ביחס למפרט שובותתהלגבי ורק  אך נוספות

 .לעיל 3.2.2בדרך המפורטת בסעיף , 12:00בשעה  27.12.15יום עד  22.12.15מיום 

 .7.1.16 עד ליוםהנוספות הנ"ל תישלחנה לרוכשי המכרז  לשאלותתשובות  .3.2.7

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

יש להגיש במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה,  ותההצע את .3.3.1

רכזת  -לידי גב' ענת מנדל , 134/2015מספר דו שלבי פומבי עליה ירשם אך ורק "מכרז 

 " .14, תל אביב, קומה 27ועדת המכרזים, ברח' המרד 

. המועד האחרון להגשת 10:00-14:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.3.2

הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא  .12:00בשעה  25.1.16יום ההצעות הוא 

 תתקבלנה!

כמפורט (, ההצעות תוגשנה ומכרז זה הינו מכרז דו שלבי )כהגדרתו בתקנות הואיל .3.3.3

( וכן כל יתר המסמכים שהמציע 1המענה הטכני )נספח ג' – ראשונהמעטפה  :להלן

mailto:mahat_s@mac.org.il
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)בתוך המעטפה  סגורה היטב נדרש לצרפם יחד עם חוברת המכרז; מעטפה שניה

מגנטית בצירוף פלט על גבי מדיה  - 2)נספח ג'  בלבד הצעת המחיר –הראשונה( 

ובחינת עמידת  תסומן כ"הצעת מחיר". זאת, לשם ביצוע מיון מוקדם - מודפס וחתום(

המציע בתנאים המוקדמים ובניקוד איכות מזערי, לצורך קביעת קבוצת המציעים 

 בחינת ההצעה הכספית. –הסופית ואישורם לשלב הבא 

על גבי יוגשו  (2ג'נספח ) רמחיהת טופס הצע( ו1המענה הטכני למכרז )נספח ג'טופס  .3.3.4

וחתם על ידי המציע בחתימה וחותמת בכל עותק מהם יודפס וימדיה מגנטית אשר 

 –במקרה של סתירה בין המדיה המגנטית לבין פלט המחשב מהמדיה המגנטית  .עמוד

 יקבע האמרו בפלט המחשב המודפס והחתום. 

 .נרכשו ממכבישכפי על גבי מסמכי המכרז  יוגשו ותההצעמען הסר ספק, מובהר כי ל .3.3.5

בטופס  4סעיף כמפורט במכרז ואת המסמכים המצורפים מסמכי ה את כל הן יכללו

ואת את כל הפרטים הנדרשים  יכללווכן  ,, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרזההצעה

 הכל בעותק אחד. החתימות כנדרש.

יבת המכרזים, תוחתם המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לת .3.3.6

ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך רכזת המעטפה ע"י 

 ושעת קבלה.

, הוא קבלת כאמור לעיל, בשלב א' תיבחן איכות ההצעה. תנאי סף למעבר לשלב ב' .3.3.7

. בשלב ב' יינתן ציון שבמסמך זה באמות המידהציון עובר לאיכות ההצעה כמפורט 

הציון הכולל להצעת המציע, הינו שקלול של ציוני האיכות והמחיר  להצעה הכספית.

 .)עפ"י אמות המידה המפורטות במסמך זה(

הצעות השל  ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה .3.3.8

תשלח לכל רוכשי ו לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם

 המכרז.

התקשרות, הזכויות המשפטיות הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.3.9

בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם הקשורות 

שהצעתו תזכה. המציע יברר ,אם וככל להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם

נה כלפי מכבי ו/או האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טע את כל

 מי מטעמה, עקב כך.
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 למפרט אופן המענה .3.4

מבנה המפרט על כל פרקיו וסעיפיו ויכלול פי -על( 1:1אחד לאחד )יהיה של הספק המענה  מבנה

 מעקבגם טבלת  שיכיל (למפרט 4' א נספחויוכן על בסיס תבנית המענה ) נטייםוואת הפרטים הרל

 מכרז במדיה מגנטית כאמור לעיל.ה, שיימסר לידי רוכשי במפרט"( S)" חובה מענה לסעיפי

 . המפרט לסעיפי נדרש מענה מלא .3.4.1

 -ב ומסומניםהכוללים מידע אותו מכבי מעמידה לידיעת הספק, המסווגים  בסעיפים .3.4.2

(I )- Information – נומקובל עלי – ווהבנ נו"קרא :יענה הספק ." 

יש לספק תשובה מפורטת עפ"י  –Specify -( S) -ב ומסומניםהמסווגים  בסעיפים .3.4.3
. התשובה יכולה להיות כללית בפורמט חופשי, הסעיפים-בתתיאו ו/הדרישה בסעיף

ומפורטת, צירוף מסמכים/אישורים,  תוכל לכלול הצעות ופתרונות, תשובה מדויקת
הנחיות המפורטות בסעיף, ובלבד שבסופו של דבר יינתן או על פי ה–מילוי טבלה וכד' 

ברור לדרישה. הפתרונות יוצגו תוך כדי פרוט משמעויותיהם לרבות לו"ז, מלא ומענה 
משמעויות אחרות, יתרונות, חסרונות וכד'. צורך בפיתוח / ניצול יכולות מוצר, עלות, 

 –מכבי אינה מחויבת לקבל חלופת פתרון כלשהי. במידה והמידע הכלול בתשובה רב 
 יש להוסיפו כנספח בסימון מתאים.  

או לקבל את הדרישה "( S)בדומה לסעיפי "הספק רשאי לפרט  - הסעיפים שאר לגבי .3.4.4

 –קרה האחרון על הספק לענות "קראנו והבנו . במ"(Iלסעיפי ")בדומה  כמו שהיא
 ".  נומקובל עלי

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .4

 :יענה על כל הדרישות שלהלן רשאי להגיש הצעות ספק אשר .4.1

 כחוק בישראל.מורשה תאגיד  .4.1.1

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

שהן משתקפות , לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי 2012-2014 בשנים הכנסותיו .4.1.3
כל אחת ללפחות  ₪ מיליון 50שלו הן  המבוקרים בדו"חות הכספיים השנתיים

 .2012-2014 מהשנים

בהקמה ובמתן שירות  ,האחרונותהשנים  5, במהלך הינו בעל נסיון מוכח בישראל .4.1.4

 של הספק באחריות מלאה ,SAP יתיטכנולוגבאחת  המערכת דומלפחות ותחזוקה של 
 ₪.  ליוןימ 5 מעלבהיקף כספי של שהינה  ,כספק מוביל

יצרן הטכנולוגיה שותף של ( הינו המוצע הספק )או לחילופין ספק המשנה הבכיר .4.1.5

אישור על היותו )או לחילופין היות ספק יציג ה. בהצעתו CRM-בתחום ה מיקרוסופט

 .CRM-בתחום ה מיקרוסופטיצרן הטכנולוגיה שותף של ספק המשנה הבכיר המוצע( 

 .CRM-של מיקרוסופט בתחום ה GOLDתינתן עדיפות לשותף 

בהתאם לאמור , ₪ 250,000של  ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך .4.1.6

 .להלן 6 בסעיף

ד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי ועמי .4.1.7
 הנדרש.

 .לעיל 3.1בסעיף  כמפורט)נספח ט'(  סודיות טופס על חתם .4.1.8

התשלום  ןפירעו, ובכפוף לרכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך .4.1.9
 .בפועל

 השתתף בכנס ספקים.  .4.1.10

באחד יעמוד  שלאעמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  .4.2

 .הצעתו תפסל  –התנאיםמ

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

עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך  אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש
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יקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כאמור, יפרק זמן קצוב ש

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

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

יום מהמועד האחרון להגשת  (מאה ושמונים) 180כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,המציע יאשר .5.1

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

 כל אחת, ( יוםתשעים) 90ת של עד ונוספות מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופ

תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על  רשאי להאריך את ובמקרה זה יהיה כל מציע

 .שלח על ידי מכבי בכתביביטול הצעתו. בקשה כאמור ת

שלח למכבי על ידי המציע יהודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, ת .5.2

ימי  2זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, ענת מנדלבכתב, לידי הגב' 

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

 על ידי המציע. כהצעה שבוטלההעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו ב .5.3

לעיל,  5.3לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .5.4

 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 הגשה ערבותכתב  .6

 מאתיים וחמישים)₪  250,000 שלעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל הצל .6.1

מכי המכרז או בנוסח שאינו שונה למס ה' כנספחפי הנוסח המצורף -(, עלאלף שקלים חדשים

. ימים ממועד הדרישה)עשרה(  10, אשר תשולם בתוך ("הערבות"ממנו באופן מהותי )להלן: 

 . מכבי שירותי בריאותהוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם  כי ,הערבות תציין במפורש

 90ות נוספות בנות צדדי את הערבות לתקופ-נוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חדב .6.2

, ותהיה לעיל 5.2 סעיףפי -על, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך כל אחת ( יוםתשעים)

 זו. נוספתבתוקף לתקופה 

 של הערבות חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים בכלליות האמור לעיל, ועדתמבלי לפגוע  .6.3

כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי  ה,חלק אוה כול, מציעה

 למציע שנתנה לסעדים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי

 :מאלה אחד בו התקיים טענותיו, אם את להשמיע הזדמנות

 ;כפיים ניקיון או בחוסר בערמה, בתכסיס המכרז במהלך נהג הוא .6.3.1

 ;מדויק בלתי מידע מהותי או מטעה ידע המכרזים לוועדת מסר הוא .6.3.2

 ההצעות להגשת האחרון חלוף המועד לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא .6.3.3
 ;במכרז

 תנאי שהן במכרז ההוראות הקבועות לפי פעל לא הוא, במכרז כזוכה שנבחר לאחר .6.3.4
 הזוכה. עםמכבי  ההתקשרות של ליצירת מוקדם

 .תיפסל על הסף –הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור  .6.4

 

 ביטוחים עריכת אישור .7

"אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות )להלן:  אישור .7.1

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

 .ביטוחה חברת עלידי חתומה

בסכומי הפוליסות או שינויים מהותיים  שינוייםהחתומה שתוגש  בטיוטא, כי לא יתקבלו יובהר .7.2
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 תיפסל, הנדרשות מהפוליסות ואיז של קיומה אי לרבות, זה מסוג שינויים של במקרהנוספים. 

 .המציע הצעת

 את לתקן מהמציע לדרוש רשאית המכרזים ועדת תהא, כאמור במקרים, לעיל האמור למרות

 .במכרז הזוכה על ההכרזה שלב עד הביטוחים עריכת אישור

 של הבלעדי דעתהיהיו נתונים לשיקול  ל"הנ הטיוטהגבי -עלשייעשו  מהותיים שאינם נוסח שינויי

 .כאמור ההכרזה למועדמכבי, שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד 

 .לעיל 3.2סעיף ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות  שאלות .7.3

את אישור  ההתקשרות הסכם על החתימה מועד לפני יום, למכבי להמציא מתחייב במכרז הזוכה .7.4

 .הביטוח חברת ידי-על ומאושר חתום, הביטוחיםעריכת 

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .8

כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי מ .8.1

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

 לעיל. 1.6פי האמור בסעיף -אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מכבי לנהל משא ומתן על .8.2

שלבית. לפיכך, בשלב ראשון מעטפות הצעות -כאמור לעיל, מכרז זה הינו מכרז עם בחינה דו .8.3

המחיר לא תפתחנה ויקבעו קבוצת המציעים הסופית וניקוד האיכות של כל מציע. רק לאחר מכן 

 יר וינתן ציון משוקלל לכל מציע שנכלל בקבוצת המציעים הסופית.תפתחנה מעטפות הצעות המח

: להלן מפורטיםה אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים .8.4

ובאופן  והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ,45% -; ואיכות 55% -מחיר 

 .רונותבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתישת

 : ציון האיכות .8.5

  .כנספח ח'ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב  .8.5.1

, (1למפרט )נספח ג'איכות המענה את יכולתו של המציע, על פי  ועדת המכרזים תבחן .8.5.2
המציע, מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות  הערכה כוללת של

מך הנתונים שצרף ס על בארץ, ונסיונו המציעמוניטין של המכרז, רמת השירות, 
 ,, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמות עם המציעלהצעה

פי כל -ללקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן ע וכן על סמך בדיקת המלצות
י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם יד-לממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע

 .להלן 8.5.5 כאמור בסעיף, ימונה

 מצגות ספקים .8.5.3
להציג את עיקרי הצעתם למכבי המציעים לזמן  ,מכבי רשאית, על פי שיקול דעתה

את המציע במסגרת המצגת יציג  במסגרת מפגשים יעודיים לכל אחד מהספקים.
 .'י נספחכ ב"המצהנחיות )סדר יום, משתתפים, אופן הצגה וכו'( העיקרי הצעתו על פי 

בדיקת מענה המציעים, רשאית מכבי לפנות למציעים, כולם או חלקם,  במהלך .8.5.4
על פי שיקול דעתה ובכל  הכל בבקשה לקבל מידע נוסף, הבהרות, הדגמות או השלמות

דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת 
ציג ולהדגים מערכות מכבי לדרוש מהמציעים לה יתכמו כן תהיה רשא שיקוליה.

 בעלות אופי דומה המופעלות ו/או שהוקמו ו/או הופעלו בעבר על ידם. 

 הצוות ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. .8.5.5
שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס 

אם  ,. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעההמוצע על ידו לשירותלמציע ו/או 
 לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.המציע תהא סבורה ש

ברכיבים  האיכות המזעריהצעה של מציע שלא יעמוד בציון  תדחההמכרזים  ועדת .8.5.6
ההכרחיות במפרט ובתנאים המוקדמים  רישותלעיל, בדדהכלולים בסעיפי האיכות 

על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו  לעיל. הכל 4שבסעיף 
יקבע על ידה ולפי יבמהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן ש
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 שיקול דעתה הבלעדי. 

 :ציון המחיר .8.6

פקת/מכירת השירותים השונים בהתאם ציון המחיר ייקבע על ידי סכימה של הצעת המציע לאס
  לפרוט בטופס ההצעה. הסכימה תתבצע עפ"י המשקלות המפורטות בטבלה הבאה:

 הסבר סעיפים בטופס ההצעה משקל מרכיב

כוללת עלות 
  הקמהל

75% 

 עלות שורת סה"כ     - 3.1.1
 עמודת עלות הקמה +ב

 עלות שורת סה"כ     - 3.1.1
 אחריותעלות עמודת ב

 הרכיבים הבאים:סה"כ 

  עלותBP 

  ישום ופיתוח י -עלות הקמה
 המערכת

  עלות אחריות 

  עלות תשומות נוספות עבור
 ההקמה )אופציה למכבי(

עלות תחזוקה 
 שנתיתארבע 

5% 
"כ בעמודת שורת סה     - 3.1.1

 שנתית 4עלות תחזוקה 
לארבע עלות תחזוקה סה"כ 
 של רכיבי יישום המערכתשנים 

סה"כ עלות 
  נוספים מוצרים

 
5% 

כוללת  "כסהשורת   - 3.1.2.1
, הקמה בעמודת עלות

בעמודת עלות אחריות 
 ועמודת עלות תחזוקה

כוללת רת סה"כ שו  - 3.1.2.2
, הקמהבעמודת עלות 

בעמודת עלות אחריות 
 ובעמודת עלות תחזוקה

 סה"כ הרכיבים הבאים: 

  חלופות עלות הקמה של
 מתוך המפרט

  רכיבים עלות הקמה של
 נוספים )תוספות(

 5% עלות חומרה 
בעמודת "כ סהשורת   - 3.1.2.3

 עלות הקמה
סה"כ עלות רכיבי החומרה 

 הנדרשים להקמת המערכת 

אחוז הנחה 
מתעריפי הגג של 

 החשב הכללי 
 שו"שים לצרכי

10% 
נחה מתעריפי הגג אחוז ה     - 3.1.3

 של החשב הכללי
אחוז הנחה מתעריפי הגג של 

 נספח יא – הכלליהחשב 

   100% סה"כ

או אחד  מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, .8.7

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

לעיל,  4בתנאים המוקדמים שבסעיף נתן אך ורק לגבי הצעות שעמדו ייודגש כי הציון המשוקלל י .8.8

 .בציוני האיכות המזעריים ובדרישות ההכרחיות במפרט

סיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא יבאם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "נ .8.9

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

 .סיון גרוע" עם מציע זהישלמכבי לא היה "נ

 :פירושן סיון גרוע"י"נלצורכי סעיף זה, המילים 

 או ;שניתנו בעבר למכבי ע"י המציעשירותים  מוצרים ו/או אי שביעות רצון מאיכות .א

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה. .ב

ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  .8.10

מכל סיבה שהיא,  רות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל,שהסכם ההתקש

 ו. חודשים מיום תחילת)שלושה(  3 י מכבי בתוךיד-לאו יבוטל ע
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 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .9

 7למסמכי המכרז, בתוך  'כנספח בהמצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם  .9.1
 מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. עבודה מי)שבעה(י

ההתקשרות ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם 
 .כמופיע בנספח ב' למכרז

 המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. מסמכי .9.2

ערבות בנקאית אוטונומית  מכבי, ימסור המציע הזוכה לההתקשרות במעמד החתימה על הסכם .9.3
 נוסח המצ"ב.פי ה-לביצוע התחייבויותיו על

 

 ביטול המכרז .10

מציע  לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי .10.1
 חבר ניהול מערכתלאספקת ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם -כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

 (.'נספח בשרות )הכל כמפורט בהסכם ההתקו

לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .10.2
 .כאמור לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז -אך לא חייבת  -הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית 

המציעים אשר הגישו  / רוכשי המכרזשלח בדואר אלקטרוני לכל יעל ביטול המכרז תהודעה  .10.3
 הצעות במכרז.

רוכשי מסמכי המכרז מהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי  .10.4
 כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

 

 המכרז במסמכי עיון .11

 תוצאות פרסום לאחר, 1993-, התשנ"גהמכרזים חובת לתקנות)ו( 21 תקנה להוראות בהתאם .11.1
תיאום  לאחר, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה המכרז במסמכי במכרז משתתף של עיון, המכרז

למכבי  או חלק ממנהלשעה  ₪ 500של  סךמראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום 
 לכיסוי העלות הכרוכה במתן זכות העיון כאמור.

זכויותיו במסגרת  מיצוילצורך  המשתתף לבדיקת ורק אך נועד לעיל כמפורט המכרז במסמכי עיון .11.2
, ללא קבלת אישור מראש ןאו מקצת כולן, הרחב לציבור אלה תוצאות לפרסם אין. המכרז הליך

 .ובכתב ממכבי

 

 בעלות על מסמכי המכרז .12

נם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין ימסמכי המכרז ה
שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש לעשות במסמכי המכרז שימוש 

 מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 המכרז מסמכי על סודיות שמירת .13

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי הרוכש מסמכי במכרז מתחייב  .13.1
וכן ביחס לכל מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים,  המכרז

מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו 
 .זה  מכרזמסמכי  רכישתלידיעתו במסגרת 

ל המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן למנוע כל פרסום ו/או גילוי שהרוכש מסמכי המכרז מתחייב  .13.2
שהוא, אלא אם קיבל אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור 

 שניתן.

 

 מכות שיפוטס .14

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 . יפו -בתל אביב תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 



 א'נספח 
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 134/2015מכרז  - מפרט

 לפרק המנהלה( 3.1.2יימסר בנפרד כמפורט בסעיף  ו,, כולל נספחיהמלא פרטמה)

 

 

 

כתקציר למפרט זה. –ראה נספח יב' 



 ב'נספח 

11 

 התקשרות הסכם

 
 _______בשנת ______ בחודש ___ ביום  ,אביב-שנערך ונחתם בתל

 

 

 

 ב י ן

 

 בריאות מכבי שירותי 
 (589902279)מס' מזהה  227/99אגודה עותמנית מס'  
 אביב-לתהיכל הסיטי, , 27מרח' המרד  
 "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי":קרא להלןיאשר ת 

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 __________________ בע"מ__________ 

 __________________________ח.פ. __ 

 _____________________________מרח' ____ 

 "הזוכה":יקרא להלןיאשר  
 ;שנימצד 

 
 

לאספקת מערכת ניהול החבר הכולל, בין  134/2015ו שמספר דו שלבי פומביומכבי פרסמה מכרז  הואיל
פיתוח, אספקה, התקנה ויישום של המערכת, על כל מרכיביה, לרבות הדרכה למשתמשים, היתר, 

הטמעת המערכת לאחר הפעלתה ומתן שירותי תחזוקה למערכת ולמרכיביה בהתאם להנחיות 
(, אשר העתק ממנו "המכרז":הלן)ללהלן כהגדרתם  נספח א' של מסמכי המכרז -המופיעות במפרט 

 ;הימנועל נספחיו מצורף להסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד 
 

(, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה"ן:)להל , הכוללת מענה למפרטוהזוכה הגיש הצעה למכרז והואיל
את השירותים  לספקהסכים , ובכך זה ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ,מכרזל ג'כנספח 

 ;ובכל נספחיו בהסכם זה בהתאם לתנאים המפורטים
 

למתן השירותים  וועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז והואיל
להלן ויתר השירותים המפורטים במכרז  1.6.7.2-ו 1.6.7.1פים בסעיביחס למוצרים המפורטים 

 ;ובמפרט
 

בעל ידע, ניסיון, כוח אדם ומיומנות מוכחת בביצוע פרויקטים ובהגדרת פתרון מחשובי  והינ זוכהוה  והואיל
 ;זה הסכם להוראות בהתאם, (להלן כהגדרתו)לבצע את הפרויקט  כבימקצה לקצה והציע למ

 
את ביצוע הפרויקט  זוכהל למסורמכבי  מהמסכי, הזוכהשל  ווהתחייבויותי והצהרותי עלבהסתמך ו  והואיל

 ;זה הסכםב כמפורטבתנאים 
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 :לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 
 
 

 כללי הגדרות ופרשנות .1

 וייקראו ביחד עמו.מנו מהווים חלק בלתי נפרד מ ולהמצורפים המבוא להסכם זה וכן הנספחים  .1.1

 להלן רשימת הנספחים להסכם: .1.2

 חוברת המכרז, על כל נספחיה. - 1נספח 

 ההצעה )נספח ג' למסמכי המכרז(. - 2נספח  

ידי הזוכה -( שיוכנו עלBlue Printמסמכי אפיון תוצרי היישום ) -מסמכי האפיון  - 3נספח  
 ויאושרו על ידי מכבי.

רשימת צוות הפרוייקט מטעם הזוכה שיבצעו את הפרויקט והיקף פעילותם  - 4נספח  
 בפרוייקט.

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם. - 5נספח  

 .אישור עריכת ביטוחים - 6נספח  

במקרה של סתירה בין ההסכם גופו לבין נספח מנספחיו, יהיה האמור בגוף ההסכם עדיף על   .1.3
ה בין הנספחים לבין עצמם: מסמך מאוחר יהיה עדיף על מסמך האמור בנספח. במקרה של סתיר

למרות כל האמור לעיל, להלן פירוט הקדימויות מוקדם; מסמך ספציפי יהיה עדיף על מסמך כללי. 
 בין המסמכים השונים:

 .3נספח  –( Business Blue Printסמכי אפיון תוצרי היישום )מ -מסמכי האפיון  .1.3.1

הסופית  טופס הצעת המחירלמסמכי המכרז( ו 1ספח ג'נ) טופס המענה הטכני למכרז .1.3.2
 למסמכי המכרז( של הזוכה. 2נספח ג')

 להסכם זה. 1נספח  –המפרט )נספח א' לחוברת המכרז(  .1.3.3

 ההסכם. .1.3.4

עצמו, תכולתו ותחזוקתו יחולו הוראות הסכם הרישיון )כהגדרתו להלן(  למוצרבכל הקשור אך ורק  .1.4
-ידי הזוכה על-בלבד ולא יחולו שאר הוראות הסכם זה, למעט בכל הקשור לשירותים שיינתנו על

ולאחריות הזוכה מול היצרן לטיפול  גבי ובאמצעות המוצר בהתאם להוראות הסכם זה, על נספחיו
  .בתקלות הקשורות למוצר

 ן בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם.אי .1.5

 :בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר .1.6

ובפריסה  יפו –ביב א-אתר מכבי הממוקם במשרדי מטה מכבי בתל –" אתר מכבי" .1.6.1
 .ארצית

 נספחיו.סכם זה, על ה – "ההסכם" .1.6.2

 .מכרזל ג'נספח -ההצעה האמורה במבוא להסכם  – "ההצעה" .1.6.3

בדיקות  שירותי יישום ופיתוח של מערכת ניהול חבר )כולה או חלקה(, – "הפרוייקט" .1.6.4
בהסכם זה הכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט וואחריות  מסירה, הדרכות והטמעה

 .כזוכה במכרז, ובהתאם לשירותים שלגביהם הוכרז הזוכה על נספחיו
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אישור קבלה סופי לכל אחת מאבני הדרך  קבלת מועד – "המערכת קבלת אישור מועד" .1.6.5
 למפרט )נספח א' למסמכי המכרז(. 4.4.13של המערכת, כמפורט בסעיף 

הכולל את כל התכולה בכללותה על כל תתי המערכות וחבילות  – "סופיקבלה אישור " .1.6.6
לרבות אישור תקינות  ,למערכות אחרותהעבודה המרכיבות אותה ובאינטגרציה 

ה, כמפורט בסעיף ובהתאם לצרכימכבי המלאה של  הכל זאת לשביעות רצונ ,הממשקים
 למפרט )נספח א' למסמכי המכרז(. 4.4.10

 ":ים/המוצר" .1.6.7

 Tax and Revenue Management)) TRM -ה מודולמוצר התוכנה הידוע בשם  .1.6.7.1

מכבי  בגירסא כפי שנרכש עבורה ע"י   SAPמתוצרת חברת  מגזר הציבורי  
, בהתאם למפורט בהסכם הרישיון בלבד על מכביבאשר יותקן רישיון שימוש ו

 תנאיו והוראותיו. 

 , מיקרוסופטמתוצרת חברת  Dynamics CRMמוצר התוכנה הידוע בשם  .1.6.7.2
, מכביבאשר יותקן מכבי רישיון שימוש ו בגירסא כפי שנרכש עבורה ע"י 

 סכם הרישיון בלבד על תנאיו והוראותיו. בהתאם למפורט בה

מוצרים נוספים, ככל שהוצעו בהצעתו הסופית של הזוכה ו/או נקבעו כתוצאה  .1.6.7.3

 ובכפוף לכך שאושרו ע"י מכבי וישמשו לצורך פיתוח המערכת.BP -משלב ה

הסכם רישיון יצרן המוצר לשימוש במוצר )כהגדרתו לעיל( על תנאיו  –" הסכם הרישיון" .1.6.8
 אשר נחתם בין מכבי לבין יצרן המוצר.והוראותיו 

לחוק החוזים )תרופות  6כהגדרתה בסעיף  ,הפרה יסודית של ההסכם – "הפרה יסודית" .1.6.9
 בהסכם.שהוגדרה במפורש ככזו , ו/או הפרה יסודית 1970-תשל"אהבשל הפרת חוזה(, 

 .יםחגולמעט ערבי חגים  ,ה'-ימים א' – "ימי עבודה" או "ימי עסקים" .1.6.10

ידי הלשכה -מדד המחירים לצרכן המתפרסם מעת לעת על – המחירים לצרכן""מדד  .1.6.11
 המרכזית לסטטיסטיקה.

 ______________________. –" מנהל הפרויקט מטעם הזוכה" .1.6.12

או מחליפה/תה אשר  _____________________ –" מנהלת הפרויקט מטעם מכבי" .1.6.13
 עליו/ה תודיע מכבי לזוכה מראש ובכתב.

 (.2 )נספחכמפרט בהצעת הזוכה  – עם הזוכה""צוות הפרוייקט מט .1.6.14

( Blue Printמסמכי אפיון תוצרי היישום ) – "מסמכי האפיוןאו " מסמך האפיון"" .1.6.15
 3 כנספחואשר יצורפו עם השלמתן  על ידי מכביבכתב שיוכנו על ידי הזוכה ויאושרו 

 .להסכם זה

המוצרים בשילוב תוצרי היישום כשהם עובדים כיחידה אינטגרטיבית  –" "המערכת .1.6.16
 אחת.

 במפרט  4.6.3כמפורט בסעיף  –" שינוייםשיפורים ו" .1.6.17

היישומים והפיתוחים המפורטים במפרט וכן אלו שיפורטו  במסמכי  –" תוצרי היישום" .1.6.18
  .האפיון ככל שיש בהם שינוי מהאמור במפרט

ושרה ידי הזוכה וא-לביצוע הפרויקט כפי שהוצעה על תכנית העבודה –" תכנית העבודה" .1.6.19
ע"י מכבי, והקובעת, בין השאר, את חלוקת האחריות בין הזוכה ומכבי ולוחות הזמנים 

הפרויקט, לרבות לעניין מועדי העלייה לאוויר של המערכת, וכפי שתעודכן מעת  לביצוע
 ידי הצדדים.-עלבכתב לעת בהסכמה 

 למפרט. 4.4.10כמפורט בסעיף  – "ליווי והטמעה"תקופת  .1.6.20

 למפרט. 4.5כמפורט בסעיף   –"תקופת האחריות" .1.6.21
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 למפרט.  4.5.2כמפורט בסעיף  –" תקופת תחזוקה בתשלום" .1.6.22

 למפרט.  4.5.5,  4.5.6כמפורט בסעיף  –" תקלות" .1.6.23

 למפרט. 4.4.16כמפורט בסעיף  – "תיעוד" .1.6.24

אחרת בהסכם זה או במפרט  להסרת ספק מובהר, כי מונחים טכניים ומקצועיים שלא הוגדרו
יפורשו כמקובל בתחום המחשוב ועיבוד הנתונים. במקרה של מחלוקת בין הצדדים, תכריע דעתה 

 של מכבי.

 ההתקשרות מטרת .2

התקנה, התאמה,  הטמעה והדרכה  ,פיתוח בין היתר ,את הפרויקט הכוללמכבי קים עבור הזוכה י .2.1
בהתבסס על  ,בתחום ניהול החברל מכבי שהעסקית הכוללת לותה עבור פעישל תוצרי היישום 

והכל על  ,בצע את הפרויקט בהתאמה לחוקים ולכללים בדין הישראלייו ,ובאיכות גבוהההמוצרים, 
, ט בהסכם זהרמפוכהכל  ,ובתמורהוייקבעו פי הוראות הסכם זה ובלוחות הזמנים אשר נקבעו 

 .במפרט ובמסמכי האפיון

תוצרי היישום ספק את יפתח וי( וfixed priceמראש ) יבצע את הפרוייקט במחיר קבועהזוכה  .2.2
 ,על כלל מרכיביו ושלביו ,כוללת על ביצוע הפרוייקט בכללותוהאחריות ה :, קריturn key-בשיטת ה

 .בלבד כמפורט בהסכם זההזוכה מוטלת על 

 

 הזוכההתחייבויות הצהרות ו .3

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

שם פי כל דין, ל-ישורים ו/או הרישיונות, אם וככל שנדרשים עלכי הוא בעל כל ההיתרים ו/או הא .3.1
 ביצוע הפרויקט, וכי הוא מתחייב כי ככל שהדבר תלוי בו, כך יהיה המצב במשך כל תקופת ההסכם.

והמיומנות הנדרשים המוכח כי הוא בעל הידע המקצועי, הכישורים, כח האדם, היכולות, הניסיון  .3.2

מור בהסכם זה להלן, וכי יבצע את הפרוייקט באמצעות הצוות לצורך ביצוע הפרויקט באופן הא
, למעט אם יידרש הפרוייקט ביצוע ושהוגש מטעמו בשלב המכרז לטובתהמקצועי שיועסק מטעמו 

להחליף את מי מחברי הצוות בשל נסיבות אשר אינן בשליטתו הסבירה של הזוכה, כגון במקרה של 
 התפטרות, מחלה, מוות )חו"ח( וכיו"ב.

מוכחת בהקמת פרויקטים ומתן שירותים בעל ידע ומומחיות  מקצועי צוות עובדים וברשות כי .3.3
למערכות הדומות באופיין, בהיקפן, לפרויקט נשוא הסכם זה וכי הוא מתחייב שלצורך ביצוע 

האמצעים כל בעל  והינכי וכן הפרוייקט יעמיד צוות הכולל כמות מספקת של עובדים מטעמו, 
ו, בכפוף לקבל על עצמ ןמוכצורך ביצוע הפרוייקט, וכי הוא הדרושים לוהכספיים המתאימים 

 באופן, במועדיםלתשלום מלוא התמורה המגיעה לו כמפורט בהסכם זה, את ביצוע הפרוייקט 
 .ובתנאים כמפורט בהסכם זה )בכפוף לביצוע התחייבויות מכבי(

ותי ייעוץ למכבי במהלך ובמסגרת הפרוייקט, וכי מילוי מספק שירהתוכנה כי ידוע לו שיצרן  .3.4

ינם ידי הזוכה, ה-הנחיות והוראות היצרן בכל הקשור לפיתוח המערכת ואופן מתן השירותים על
הכרחיים ומחייבים, והוא מתחייב למלא באופן קפדני אחר הנחיות והוראות היצרן כאמור, 

  בהתאם למפרט.

לצורך הגשת מכבי והמידע שהועבר אליו על ידי מכבי ת צורכי כל הזדמנות לבחון א כי ניתנה לו .3.5
  .בקשר לפרויקטמכבי את צורכי  ןוכי הבי ,פרויקטבמכרז עבור ההצעה 

כי הוא יהיה אחראי בלעדי כלפי מכבי להשלמת תוצרי היישום והעמדת מערכת ניהול חבר  .3.6
נספח א' למסמכי )כהגדרתה במפרט( מלאה, תקינה ופועלת, הכל בהתאם לדרישות המפרט )

בין  השילובהמכרז(. מבלי לגרוע מהאמור, במסגרת התחייבות זו, יהא הזוכה אחראי לבדו על 
תוצרי היישום באופן שתועמד על ידו למכבי מערכת ניהול חבר אחת שלמה  לביןהשונים המוצרים 
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בספק משנה כמקשה אחת וכן יהא אחראי בלעדי לכל פעולה ו/או התחייבות שלשם ביצועה יסתייע 
בכיר ובקבלני משנה מטעמו. לצורך כך ישמש הזוכה כתובת בלעדית לכל תקלה ו/או תלונה ו/או 

דרישה בקשר עם המוצרים ו/או אופן תפקודם במסגרת תוצרי היישום, ובאחריותו יהיה לדאוג 
למתן פתרונות ולתאום מול היצרנים וספק המשנה הבכיר וקבלני המשנה מטעמו את הנדרש 

  תוצאה כאמור. לקבלת

כי ימלא אחר התחייבויותיו במלואן ובמועדן, ובמסגרת זאת יעמוד באופן דקדקני ומלא בלוחות  .3.7
 הזמנים שהוגדרו ויוגדרו לפרויקט ולכל משימה ואבן דרך שתוגדר.

להסרת ספק מובהר, כי בכל מקרה של עיכוב בלוחות הזמנים של הפרויקט שנגרם כתוצאה מעיכוב 
בקיום איזו מהתחייבויותיה לפי ההסכם )לרבות במתן מענה / תוצרים / נתונים כלשהו מצד מכבי 

ולהתאים את לוחות הזמנים של סדרי עדיפויות  וכיו"ב הדרושים לזוכה(, מתחייב הזוכה להתאים
הפרויקט או של אבני הדרך הרלבנטיות כך שלוח הזמנים הכולל של הפרויקט לא יושפע ולא ישונה 

על עיכוב כאמור,  התראה בזמן אמת, וזאת בכפוף לכך שמכבי מסרה לזוכה מועד סיום הפרויקט
 הזוכה יציג בכתב למכבי לוח זמנים מעודכן כולל המשימות ואבני הדרך.

אם וככל שלדעת הזוכה חל עיכוב בלוח הזמנים בנסיבות האמורות מעלה יודיע הזוכה למכבי  
לדעתו בלוח הזמנים וזאת לאחר שעשה את  לאלתר ובכתב בדבר נסיבות הדחייה או העיכוב הצפוי

במקרה שהוכיח הזוכה למכבי ומכבי קיבלה את רק כל הנדרש כדי לעמוד בלוח הזמנים המעודכן. 
די מכבי נוצר אצל הזוכה י-הטענה כי כתוצאה מהאמור מעלה או מאי קיום התחייבות כלשהי על

נות מצד הזוכה לעמוד בלוח מהותי בלוחות הזמנים שמשמעותו )לאחר מאמצים וניסיועיכוב 
הזמנים( אינה אחרת מלבד עיכוב בעמידת הזוכה בלוחות הזמנים של הפרויקט או באבן דרך 

כנדרש ולא יותר ממשך העיכוב למשך התקופה רכה ואתינתן לזוכה בכתב  –כלשהי הקבועה בו 
 הזוכה יציג בכתב לוח זמנים מעודכן כולל המשימות ואבני הדרך.מכבי.  שאישרה 

רותי צד ג' לכל נושא י, להשתמש בשי, בכל עתהבלעד העל פי שיקול דעת ת,רשאימכבי תהא 
לא על לוחות התמורה, על לא  ,השפעה ולא תהיה לכך ,ובכל שלב בפרויקטבאחריותה של מכבי 
, באבני הדרך כפי שהוגדרו בתוכנית העבודה בהסכם זההזוכה עמידת לא על  ,הזמנים של הפרויקט

 ותו הכוללת של הזוכה כמפורט בהסכם זה.ולא על אחרי

צוות  לטובתל אביב לצורך קיום אתר פיתוח בת מכבי מטהמשרדי ל סמוך משרדים שכורכי י .3.8
 למפרט. 4.3.3הזוכה, כמפורט בסעיף הפרויקט מטעם 

 .להסכם זה 12.5וכקבוע בסעיף כמפורט אבטחת המידע, כללי כי ישמור על  .3.9

עם מכבי ידרש יפעולה ככל שהפסקת ההתקשרות לפי הסכם זה, הזוכה ישתף כי בכל מקרה של  .3.10
העברה בבין היתר, ו/או מי מטעמה לצורך השלמת אספקת תוצרי היישום ו/או תחזוקתם, וזאת, 

שבחזקתו כל הנתונים, התוכניות והתיעוד קוד המקור של תוצרי היישום ומסודרת ויעילה של 
 מכבי.בהתאם להנחיות הכל , המהווים חלק מתוצרי היישום

 .התחייבות זו לעיל של הזוכה מהווה תנאי יסודי בהסכם זה

ות תוצרי היישום כי יעביר למכבי, בכל עת לפי דרישתה של מכבי, דו"ח מפורט אודות התקדמ .3.11

ועמידתו בלוחות הזמנים המפורטים בהסכם זה, בפורמט שיוגדר במשותף על ידי מנהלי הפרויקט 
 מטעם הצדדים, והכל כמפורט במפרט ובהצעתו הסופית של הזוכה, על נספחיהם. 

פקודת מס י פ-לאישור המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ע וא מנהל ספרים כחוק וכי בידיוהכי  .3.12
הוא וכן  וא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיווחוק מע"מ או פטור מניהול זה, כי ה הכנסה

 .למע"מ בהתאם לחוק ונוהג לדווח על עסקאותי

א כי אין כל מניעה חוקית או חוזית להתקשרותו בהסכם זה ו/או לביצוע התחייבויותיו לפיו, וכי הו .3.13
 מתחייב שכך יהיה המצב במשך כל תקופת ההסכם.
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משיך לספק את השירותים גם בשעת חרום, למעט במקרה של נסיבות שלזוכה אין שליטה כי י .3.14
 לגביהן.

של המערכת, וכן הממשקים  ,Add Ons-ה ,, הפיתוחיםזציהיהקסטומיכין תיעוד המתאר את  כי .3.15
 של המערכת שיושמה המפרט את תהליכי העבודה שיושמו.תיעוד 

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

 

 התחייבויות מכביהצהרות  .4

 מכבי מצהירה ומתחייבת כדלקמן:

 על ים/)באמצעות הזוכה( את המוצר ולהתקיןים /במוצרתהיה אחראית לרכוש רישיון שימוש  .4.1
 ,.הפרויקט של העבודה לתכנית תאםבה החומרה

בהתייעצות עם הזוכה, לצורך ביצוע התקנת תוכנה, תשתיות, להעמיד את החומרה הנדרשת,  .4.2

 תקשורת ועמדות קצה.

 תהיה אחראית לביצוע התחייבויותיה כמפורט בהסכם זה ובתוכנית העבודה במלואן ובמועדן. .4.3

 לבצע בדיקות קבלה על פי תוכנית העבודה של הפרויקט ובמועד הנדרש לטובת אישור קבלה. .4.4

ה, במהלך כל תקופת ההסכם, רישיון שימוש תקף למוצר וכן הסכם תהיה אחראית כי יהיה ברשות .4.5
 .תחזוקה בתוקף עבור המוצר

תהא אחראית לקיים בחצרי מכבי תנאי בטיחות וגהות המתחייבים לפי כל דין, וכן תהא אחראית  .4.6
 ולשלומם של חברי צוות הפרויקט מטעם הזוכה כשיבצעו עבודות בחצריה. םלביטחונ

הקבועים בהסכם ולתנאי התשלום את התמורה בגין השירותים, בהתאם למחירים זוכה שלם לכי ת .4.7
 זה, ובכפוף למילוי התחייבויותיו של הזוכה.

 כי אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית להתקשרותה בהסכם זה ו/או לביצועה התחייבויותיה לפיו, וכי .4.8

 היא מתחייבת שכך יהיה המצב במשך כל תקופת ההסכם.

 

 טביצוע הפרויק .5

 -בתנאים, באיכות, בכוח האדם, בתקופות ובזמנים הנדרשים  הפרויקטאת  לבצעמתחייב הזוכה  .5.1
, ובכפוף לתשלום מלוא התמורה המגיעה לזוכה הסכם זה ובנספחיומפרט ובל כמפורט בוהכ

 כמפורט בהסכם זה על נספחיו.

י ספק המשנה השירותים, כולל עובד במתן ידו-רשימת צוות הפרויקט מטעם הזוכה שיועסק על .5.2
להסכם זה. הספק מתחייב, כי   4 בנספחדי מכבי מפורטת י-הבכיר, ואשר אושרו מראש שמית על

מטעם הספק כאמור ייעשה אך  בזהות מנהל הפרויקט, ארכיטקט המערכת ואנשי המפתחכל שינוי 
ורק בתיאום עם מכבי ובהסכמתה מראש ובכתב, למעט במקרים שאינם בשליטתו הסבירה של 

 הספק, כגון במקרים של התפטרות, מחלה, מוות )חו"ח( וכיו"ב. 

את  בצעהזוכה י, זה הסכם פי-עליו ומהתחייבויותהזוכה  של הכוללתו מאחריות לגרוע מבלי .5.3
ר שא במפרט,  4.6כמפורט בסעיף  עבודה הפי מתודולוגיית -קט עלהפרוי רתבמסגו התחייבויותי

, בדיקות, הרשאות, הדרכהגון: כ, הפרויקט חיי לאורךיהוו בסיס ידע מתמשך לשימושי הפרויקט 
 יו"ב.וכנוהלי עבודה 

 ניהולניהול סיכונים לכל שלב ולכל תת שלב בפרויקט. ההתקשרות  תקופתיבצע לאורך כל  הזוכה .5.4
יכלול הערכת גורמי סיכון לאי עמידה בלוחות הזמנים, זיהוי הערכת השלכותיהם על  הסיכונים

בכתב  דווחיםכבי . הזוכה ימסור למומזעורול הנזק הצפוית הפרויקט והכנת תוכנית פעולה למניע
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 ידי הזוכה-כאמור ותוצאותיו. ניהול הסיכונים כאמור לעיל יבוצע על ניהול הסיכוניםאודות ביצוע 
 למסמכי המכרז(. 1בהתאם לתוכנית ניהול סיכונים שהכין במסגרת הצעתו במכרז )נספח ג'

 

 : הפרוייקט צוות .5.5

 וירכזלעיל(  1.6.13-ו 1.6.12מטעם כל אחד מהצדדים )כמצוין בסעיפים  פרויקטה ימנהל .5.5.1
 . הפרויקט בביצוע הקשור כל אתמטעם כל אחד מהצדדים 

, לרבות מנהל פרויקט שירכז את כל הקשור בביצוע הפרויקט מטעמו ימנה הזוכה .5.5.2
. מנהל הפרויקט בתקופת האחריות, ובמילוי כלל התחייבויותיו של הזוכה לפי הסכם זה

 מכבי לפני תחילת הפרויקט.    ייד-למטעם הזוכה יאושר ע

)כל חודש, במשרה מלאה בפרויקט,  יועסק הזוכהכי מנהל הפרויקט מטעם  ,בזאת מוסכם .5.5.3
ניהול  לרבותהזוכה, ויהיה אחראי לניהול הפרויקט מטעם כמות השעות התקנית( עפ"י 

 .אחריותותחת  שיעבדומכבי ופיקוח צוות הפרויקט וכן ניהול עובדי 

הארגוני של  המבנהמפורטים  (1במענה הזוכה למפרט אשר צורף להצעתו )נספח ג' .5.5.4
מנהל הפרויקט, ארכיטקט שמות  לרבותהזוכה, הפרויקט והגדרת התפקידים של נציגי 
 התפקידים את יאיישו אשרלמפרט,  4.3.6 ,4.3.5ראשי ואנשי מפתח כמפורט בסעיפים 

 משלבי אחד בכל הםהתפקיד של הגדרת, ת קורות החיים שלהםוא שם המוגדרים
, וכן פירוט היועצים מטעם בפרויקט שלב בכל מינימליים משרה והיקפי בפרויקט העבודה
אשר ישולבו מטעמו בפרוייקט וילוו אותו לאורך שלביו, כמפורט בסעיף  SAPחברת 

 למפרט. 4.3.10.2

משרה  בהיקפי הזוכה מטעם הפרוייקט צוותלטובת הפרויקט את  להעמידהזוכה מתחייב  .5.5.5
מכבי ל גישהנ"ל. הזוכה י (1במענה הזוכה למפרט אשר צורף להצעתו )נספח ג'כמפורט 

צוות הפרוייקט מטעם חברי כל אחד מ"ח תשומות חודשי בגין שעות העבודה של דו
 .קבוע במחיר התשלום משיטת לגרוע בליהנ"ל, מ בנספח כאמורהזוכה 

 ובמועדים בהיקפים, באיכויותצוות הפרוייקט מטעם הזוכה  את לא העמיד הזוכה .5.5.6
 הדבר יהווה (1במענה הזוכה למפרט אשר צורף להצעתו )נספח ג' זה 5.5 בסעיף כאמור
 .זה הסכם של יסודית הפרה

 בהכשרהמכבי המפתח מטעם  ומשתמשי IT-ה נציגי את להכשירהזוכה מתחייב  .5.5.7
( 1אשר צורף להצעתו )נספח ג'במענה הזוכה למפרט המקצועית המתאימה כמפורט 

. מובהר בזאת, כי אין באמור העבודה בתכנית לכך שנקבעו למועדים בהתאם, להסכם
 לעיל כדי להטיל על מכבי אחריות כלשהי ביחס ללוחות הזמנים או תכולת הפרויקט.

 מיומנים ובעלי ניסיון לצורך ביצוע מלוא יהיומטעם הזוכה  הפרוייקט צוות חברי .5.5.8
של הפרויקט  לצוותמכבי באישור  ין. אזה בהסכם כמפורט, במועדן הזוכההתחייבויות 

 לא. הזוכה בהסכם כאמורהזוכה ומאחריותו  ממחוייבויות ומאיז לגרוע בכדיהזוכה 

במענה שנכללו מראש  ביןאת מנהל הפרוייקט, ארכיטקט ראשי ואנשי המפתח  חליףי
 אלאי, מכב ידי-ובין שאושרו לאחר מכן על (1הזוכה למפרט אשר צורף להצעתו )נספח ג'

 מטעמים אלא ימנעי לאר שמכבי, אהפרוייקט מטעם  תמנהל של בכתב אישור לאחר
, החלפת זה הסכם לצורךהזוכה.  של ו, למעט בנסיבות שלא בשליטתוענייניים סבירים
. הופסקה עבודתו של מי הזוכהתחשב כנסיבות שבשליטת  ספק משנה בכיר ידי-עובד על
, למכביבסעיף זה, תמסר על כך הודעה מיידית  כאמורצוות הפרויקט של הזוכה מחברי 

 לביצועמכבי  ידי-הזוכה נבחר עלכי  ,יצוין. זה הסכם הוראות משאר לגרוע מבלי
, לרבות המומחים מחו"ל צוות הפרויקט של הזוכההפרויקט, בין היתר, על בסיס הרכב 

כל שינוי בהרכב  כן לעו  (1הזוכה למפרט אשר צורף להצעתו )נספח ג' במענהכמפורט 
 .ובכתב מראשמכבי לאמור לעיל יחייב הסכמת  בניגודצוות הפרויקט של הזוכה 
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מטעם , את החלפתו של מנהל הפרוייקט מכבי, לפי שיקול דעתה דרושתמקרה בו  בכל .5.5.9
מכבי , לרבות במקרה של דרישת צוות הפרויקט של הזוכהמ אחר חבר כל של אוהזוכה 

 ,להחלפה כאמור מיידית לפעולסקתו המיידית של מי מהם, מתחייב הזוכה הע להפסקת
 חדש אחר תפקיד בעלאו /ו במנהלמכבי, יום מיום הודעת  30ולא יאוחר מאשר בתוך 

 ידי-מכבי ושזהותו תאושר מראש ובכתב על בפניהזוכה  ציגיש מועמדים רשימת מתוך
הפסקת העסקתו המיידית  אתה מכבי דרש בו במקרה. להלן 5.5.10ר בסעיף מכבי כאמו

נסיבות  עקבצוות הפרויקט של הזוכה ב אחר חבראו /ומטעם הזוכה של מנהל הפרויקט 
 דאגי ,הפרת סודיות, גניבה וכיו"באי שביעות רצון,  :כגון ,מיידיהמחייבות סיום העסקה 

את תפקידו בתקופת הביניים עד לאיוש התפקיד באופן קבוע, כאשר מובהר  לאיישהזוכה 
מנהל  החלפת. לעיל כמפורטמכבי בכתב של אישור חייב שהאיוש בתקופת הביניים 

 לשינוי עילה תהווה לא כאמורצוות הפרויקט של הזוכה או חבר /והפרויקט מטעם הזוכה 
לשינוי כלשהו בעלויות שנקבעו  או/והזמנים בו מחויב הזוכה  בלוח כלשהו לעיכובאו /ו

 . הכשרת המחליף תתבצע על חשבון הזוכה ובאחריותו.זה הסכם פי-על

מאנשי המפתח מנהל הפרויקט, ארכיטקט המערכת ומי החלפת  האישראו /ודרשה מכבי  .5.5.10
זהות המחליף  תהיה, לעיל 5.5.9 שבסעיף הנסיבות חלו אושל הזוכה  של צוות הפרויקט

צוות לפת חבר מקרה שתידרש ו/או תאושר הח בכל. ובכתב מראשמכבי טעונה אישור 
שני  לפחותמכבי להזוכה  ציג, ישהיא סיבה מכל, הפרויקט במהלךהפרויקט של הזוכה 

מכבי  אם. על הצורך בהחלפה ול נודע בו מהיום ימים 14 בתוךמכבי, מועמדים לבחירת 
תהא מכבי רשאית לדרוש הצבת מנהל פרויקט , רצון מהמועמדים שיוצגו תשבע היהת לא

 הזוכה.ספציפי מטעם 

של הזוכה החשיבות הרבה לאיכות, זמינות ורציפות עבודת חברי צוות הפרויקט  לאור .5.5.11
או אנשי  , ארכיטקט ראשיהיה ויוחלף מנהל הפרויקטכי , הצלחת הפרויקט, מוסכם לשם

למכבי הזוכה  שלםיתקופת הפרויקט, מכל סיבה שהיא,  במהלךמפתח מטעם הזוכה 
ארה"ב, למעט בנסיבות בהן החלפה מותרת  $ 25,000 של בסך מראש וקבוע מוסכם פיצוי

 .לעיל 5.5.9 בסעיף כאמורמכבי או לדרישת /ולעיל  5.5.8כאמור בסעיף 

 הסכם יפ-על אף האמור לעיל, עמד הזוכה בכל התחייבויותיו ומסר את כל התוצרים על .5.5.12
 אבן עבור תשלום לאחרזוכה ל יוחזר התמורה מן שהופחת הסכום, ובמועדם במלואם זה

 .האחרונה הדרך

 במענה הזוכה למפרט אשר צורף להצעתו )נספח ג'( כי היקף המשאבים המפורט  ,מובהר .5.5.13
בו כדי לקבוע היקף  ואיןטב ניסיונו, הזוכה לפי מי ידי-הינו היקף מינימלי בלבד שנקבע על

האדם הדרוש לביצוע  כחאת  להעמידהזוכה מתחייב משאבים נדרשים כלשהו לפרויקט. 
 את, להגדיל על חשבונו ובאחריותו הנדרש ככל, זה ללובכ, שהוא היקף בכלהתחייבויותיו 

בתכנית העבודה ו הזמנים בלוח לעמוד כדי שיידרש ככל בפרויקט המושקעים המשאבים
, ידע ו/או ל חשבונועאי הזוכה לרכוש, אחר, בנוסף. זה הסכם פי-ובכל התחייבויותיו על

ספק, הנסיון המ הידע אתהזוכה נעדר שירותים מצדדים שלישיים בארץ ו/או מחו"ל, אם 
הזוכה כדי לגרוע מאיזו מהתחייבויות  זהעיף כי אין בס ,מובהרו/או היכולות הנדרשים. 

 .הזמנים בלוחות עמידה לרבות, הפרויקט להצלחת ההסכם פי-ומאחריותו על

מימוש הפרויקט והפעלת תוצרי היישום יתבצעו במשולב עם היישומים הקיימים במכבי, באופן  .5.6
שהתפקוד השוטף של היישומים הקיימים לא ייפגע באופן מהותי ובתאום עם מכבי, והכל מבלי 

 לגרוע מהתחייבויותיהם ההדדיות של הצדדים ללוחות הזמנים בפרויקט. 

 :רוייקטהפ מתכולת רכיבים/חלקים על ויתור .5.7

מוסכם בזאת, כי מכבי תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לוותר על חלקים/רכיבים  .5.7.1
 הכלולים במסמכי האיפיון.

 במקרה של ויתור כאמור, תמסור מכבי לזוכה הודעה בכתב על כך. .5.7.2
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נמסרה הודעה על כך לזוכה, יראו בכך שינוי שהגיע ביוזמת מכבי, והזוכה יפעל בהתאם  .5.7.3
למפרט, בשינויים המחוייבים, לרבות פירוט עלות החלק/רכיב  4.6.3להוראות סעיף 

נספח  –המדובר כפי שהיא משוקפת בהצעתו הסופית של הזוכה )נספח ג' למסמכי המכרז 
 להסכם זה(. 2

לזוכה בכתב לעיל, תאשר מכבי  5.7.3ככל שלאחר השלמת פעולות הזוכה כאמור בסעיף  .5.7.4
 מהתמורה המגיעה לזוכה. ו, תקוזז עלותהחלק/רכיב האמורלוותר על 

 :ביצוע הפרויקט ולוחות זמנים .5.8

במסמכי  המפרט וכן אלו שיפורטו  מסמכילפי לספק את תוצרי היישום מתחייב הזוכה  .5.8.1
ולעמוד בכל הדרישות,  ,שאושרו ע"י מכבי, ככל שיש בהם שינוי מהאמור במפרט פיוןהא

 התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובנספחיו.

 .יבצע את הפרויקט ברמה מקצועית ובאיכות גבוהים הזוכה .5.8.2

 הזוכה יבצע את הפרויקט בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים בתוכנית העבודה. .5.8.3

דולר ארה"ב( בתוספת מע"מ בגין  אלף$ ) 1,000הזוכה יחויב לשלם למכבי פיצוי בסך של  .5.8.4
( יום במועד העלייה לאוויר, כהגדרתו שלושים) 30כל יום עיכוב או איחור העולה על 

, בגין איחור בביצוע או סיום יחידת המעודכנת שאושרה ע"י מכבי בתוכנית העבודה
צאה מאי עמידת הזוכה בלוחות הזמנים, למעט עיכוב מסירה ו/או בסיום הפרויקט, כתו
 בשל נסיבות שאינן תלויות בזוכה. 

ף פי דין ובכפו-מובהר, כי הפיצוי כאמור לא יגרע מכל זכות ו/או סעד העומדים למכבי על
 להוראות הסכם זה ומגבלות האחריות הקבועות בו.

למכבי שמורה במפרט.  4.7.2בסעיף התכולות בין יחידות המסירה היא כמפורט  חלוקת .5.8.5
להעביר תכולות בין יחידות המסירה, באופן שתכולה שתיגרע מיחידת  , בכל עת,הזכות

והתשלום עבור אותן יחידות  ,מסירה כלשהי תתווסף לתכולה של יחידת מסירה אחרת

. מבלי לגרוע מהאמור, הפרויקטמחיר הכולל של ל תוספתללא מסירה יעודכן בהתאם, 
 למפרט, בשינויים המחוייבים. 4.6.3יחולו הוראות סעיף במקרה כאמור 

מתחייב לבצע בדיקות מסירה ברמה גבוהה ויהיה אחראי בלעדי לביצוע ולמימון מבחני  הזוכה .5.9
  .ן, הכל כמפורט במפרטותיקונ ןתוצאותיה ה,אלבדיקות מלא של  עודיתהמסירה ויערוך 

 

 שירותי תחזוקה ותיקון תקלות .6

מפרט, וזאת למשך ב 4.5סעיף שירותי תחזוקה לתוצרי היישום כמפורט ביספק למכבי הזוכה  .6.1
  תקופת האחריות.

תקופת האחריות, שמורה למכבי הזכות לרכוש מאת הזוכה שירותי תחזוקה בתשלום  בתום .6.2
 לעיל. 1.6.22בסעיף כמפורט 

על הסכם תחזוקה נפרד, אשר יהא מבוסס על הצדדים יחתמו מכבי את זכותה כאמור,  מימשה
  הוראות המפרט ביחס לתחזוקת תוצרי היישום וכן על העקרונות שלהלן:

י יד-לפיתוחים/שינויים אשר בוצעו ע עבורעבור המערכת כולה והתחזוקה תינתן  - תכולה .6.2.1
 ו/או במהלך תקופת התחזוקה הפרוייקט )כולל תקופת האחריות( במסגרתהזוכה 

 .מפרטל 4.5סעיף והכל בכפוף למפורט בבתשלום, 

 2נספח ג' –הזוכה יהא זכאי לתשלום עבור שירותי התחזוקה כמפורט בהצעתו הסופית  .6.2.2
 למסמכי המכרז.

 התחזוקה יאת שירות להפסיק, הבלעדיה פי שיקול דעת-עלבכל עת, ת, הא רשאימכבי ת .6.2.3
 קלנדארי. רבעוןלפני תום יום  30זוכה לפחות לבכתב , וזאת בהודעה בתשלום
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 ליווי, פיקוח ובקרה מטעם מכבי .7

 ה.מלווה מטעמ כמפקח, בכל עת, כל אדם או תאגיד, הלמנות, על חשבונת הא רשאימכבי ת .7.1

, לשתף בעבודתומפקח המלווה כאמור לכחלק מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, הזוכה מתחייב לסייע  .7.2
כל פרט ו/או הסבר ו/או מסמך  פי דרישתו-עלולמסור  שעמו פעולה, לקיים עמו ישיבות ככל שיידר

שיידרשו לצורך מילוי תפקידיו של המפקח המלווה כאמור, ככל שלא יהיה באמור בסעיף זה כדי 
 ום לעיכובים בלוחות הזמנים של הפרויקט כמפורט בהסכם ו/או בתוכנית העבודה.לגר

 

 קניין רוחני .8

כל הזכויות מכל סוג שהוא, קנייניות ואחרות, לרבות זכות היוצרים, הזכות לתמלוגים, הזכות  .8.1
המוסרית והזכות לערוך כל שינוי, שיפור, התאמה וכיו"ב, בתוצרי היישום ו/או באיזה מרכיביהם, 

וים ידי הזוכה או מי מטעמו( ומהו-ובכל דו"ח, טיוטה, מסמך, שרטוט, תוכנית או יישום שהוכנו )על

פי דרישתה המיוחדת של -חלק מתוצרי היישום ו/או איזה מרכיביהם, וכן כל שינוי שייעשה על
ולשתף מכבי בתוצרי היישום, הינם רכושה הבלעדי של מכבי, והזוכה מתחייב לנקוט בכל הפעולות 

 פי כל-ידי מכבי באופן סביר על מנת לרשום זכויות כאמור על שם מכבי על-כפי שיידרש עלפעולה 
 דין. 

, מתודולוגיות, נהלי know-howלעיל לא יחול לגבי ידע מקצועי,  8.1יובהר כי האמור בסעיף  .8.2
יבים קיימים של הזוכה כשיזוהו ושיטות עבודה של הזוכה וכן כל ידע קנייני קודם של הזוכה או רכ

 כאלה. 

הזוכה מתחייב, כי במסגרת ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה, לרבות במתן השירותים על ידו, לא  .8.3
יפר כל זכות קניין רוחני הקיימת למאן דהוא. בכל מקרה בו תוגש תביעה כנגד מכבי בגין הפרת 

ו הפרתן, מתחייב פי הסכם זה א-וכה עלזכויות קניין רוחני כלשהן, בשל קיום התחייבויות הז
י הזוכה לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה )לרבות שכר טרחת עורכי דין( שייפסקו כנגד מכב

בפסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו של רשות שיפוטית מוסמכת כתוצאה מתביעה כאמור, ובלבד 
קה לו את השליטה הבלעדית על ניהול שמכבי הודיעה מיידית לזוכה על הגשת התביעה כאמור, העני

ההגנה ועל כל משא ומתן לפשרה על חשבונו הבלעדי, ושיתפה עמו פעולה ככל הנדרש לצורך ניהול 
 ההגנה, ולא הגיעה להסדר פשרה ללא אישור הזוכה מראש ובכתב.

 

 התמורה .9

(, רזלמסמכי המכ מכבי תשלם לזוכה תמורה בהתאם לטופס ההצעה הסופי של הזוכה )נספח ג' .9.1
או חשבונית עסקה ידי מכבי כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק; -בתוספת מע"מ כדין, שתשולם על

לאחר התשלום , ובמקרה כאמור, מאושר לעבוד על בסיס מזומן לפי החוק והתקנותהזוכה אם 
 (."התמורה"למכבי חשבונית מס בהתאמה )להלן: הזוכה יעביר 
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 דרך לתשלום המפורטות להלן: ןאבתום כל התמורה תשולם לזוכה ב .9.2

 % מעלות השלב אבן דרך לתשלום שלב

Blueprint 

 5% ע"י הצדדים חתימת הסכם

 20%   ע"י מכבי תפיסת הפיתרוןאישור 

 75% חתום ע"י מכבי אישור סופי

 100% סה"כ שלב 

  

 1יחידת מסירה 

חודש לאחר תחילת עבודה על יחידת 
 המסירה

10% 

 15% סיום בדיקות מסירהמכבי על אישור 

 35% סיום בדיקות קבלה מכבי על אישור 

סיום בהצלחה של שלב  עלאישור מכבי 
  "לאוויר "עלייה

25% 

 15% והטמעהסיום תקופת ליווי אישור מכבי על 

 100% סה"כ שלב 

תקופת הליווי  סיום -*תשלום נוסף 
 והטמעה

 מעלות האחריות 20%

  

 2יחידת מסירה 

חודש לאחר תחילת עבודה על יחידת 
 המסירה

10% 

 15% סיום בדיקות מסירהמכבי על אישור 

 35% סיום בדיקות קבלה מכבי על אישור 

אישור מכבי לסיום בהצלחה של שלב 
 "עליה לאוויר"

25% 

הטמעה סיום ליווי ואישור מכבי על 
  התחלת תקופת האחריות 

15% 

 100% סה"כ שלב 

  

 אחריות 

*בתום תקופת הליווי וההטמעה  של יח' 
 כפוף לאישור מכבי -1מסירה 

החל  תשלום רבעוני )בסיום כל רבעון(
מתום מועד סיום תקופת ליווי והטמעה של 

 ( בכפוף לאישור מכבי2יחידת מסירה 

20%  
 

4X20% 

 100% סה"כ שלב 

הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל נשוא הסכם זה כי התמורה ידוע ומוסכם על הזוכה, מובהר,  .9.3
ההוצאות, המיסים, ההיטלים והאגרות הכרוכים במתן השירותים ואת  למיניהם, כולל התשלומים

שכירת משרדים ואחזקתם, הוצאות מימון,  העסקת עובדים ויועצים, ,הפרויקטכלל מרכיבי 
כלשהן דרישות  למי מטעמוזוכה או וכי לא תהיינה ל ,וכיו"בהשתתפות בישיבות  נסיעות,תקורות, 

לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת או מי מטעמו והזוכה  ,הפרויקטבגין כלשהו ממכבי לתשלום נוסף 
 .בהסכם זה 2כאמור בנספח ג' מעבר לתמורה
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 תנאי תשלום .9.4

יום(  65( יום )תום חודש + וחמישה)שישים  65התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .9.4.1
 נציג מכבי.  שורלאיידי הזוכה -על וגשויחשבונית שחשבון ופי -ממועד הפעילות, על

שאושרה  טיתהרלבנאבן הדרך ימים מתום  )עשרה( 10-מתוגש לא יאוחר החשבונית  .9.4.2
. אם תוגש לאחר )כמפורט בטופס ההצעה ובמפרט( בכתב ע"י מנהל הפרויקט מטעם מכבי

 .למועד התשלום הבאהתשלום יידחה  מועד זה, אזי

הזוכה יגיש למכבי חשבון, ובו פירוט כל הסכומים המגיעים לו. הזוכה  –הגשת החשבונית  .9.4.3
, כולל אישור בכתב המאשר יצרף דו"ח מפורט, הכולל אסמכתאות, לאימות החיובים

 השלמת השלב הרלבנטי וכי הזוכה רשאי להגיש את החשבונית.

ת והדו"ח מכבי תבדוק חשבונית זו והדו"ח המצורף אליה, ולאחר בדיקתם יהוו החשבוני .9.4.4
 אסמכתא לתשלום על ידי מכבי.  

היה ויתגלו בחשבונית )לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי  .9.4.5
לתקן את דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות מן המוסכם, תהא מכבי רשאית 

או /לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע והחשבונית ו/או 
 ימים מראש. 14שיגיע לזוכה בכל עת, ממכבי, ובכפוף למתן הודעה בכתב בת 

 לכל הסכומים המפורטים לעיל יתווסף מע"מ כחוק אשר יתווסף לכל תשלום ותשלום. .9.5

פי שיקול דעתה הבלעדי, לאחר סיום או ביטול ההסכם, להמשיך -למכבי שמורה האופציה, על .9.6
 וספים, והכל על חשבונה ובאחריותה של מכבי. בפיתוח המערכת ולהוסיף לה יישומים נ

 

 נציגים .10

להיות  _________________________________________________את מכבי ממנה בזה  .10.1

, בשיתוף עם מנהל הפרויקט בכל הקשור לביצוע הסכם זהונציגה  ממונה מטעמהה ת/המנהל
 .("נציג מכבי"מטעם מכבי )להלן: הארגוני 

ו להיות נציגמר/גב' _____________,___________________ של הזוכה ממנה בזה את הזוכה  .10.2
, בשיתוף עם מנהל )לרבות בתקופת התחזוקה בתשלום, לפי העניין( זה הסכם בכל הקשור לביצוע

 .("נציג הספק"הפרויקט מטעם הזוכה )להלן: 

נוגעת להסכם, יהיה זמין לכל בכל שאלה השמש עבור הצד השני ככתובת אצל אותו צד יכל צד נציג  .10.3
כנסים, דיונים  ,הצד השניעם נציגי והוועדות וישתתף בישיבות התיאום הצד השני פניה מצד 

 הצד השני, לאורך כל חיי המערכת, לרבות בתקופתי יד-ללכך ע שיידראם  ופגישות סטאטוס,
 .הקמת המערכת, הטמעתה ותחזוקתה

 

 הזוכהמועסקי  .11

ייחשבו לכל צורך  ביצוע הפרויקטלצורך  והאנשים שיועסקו על ידמצהיר בזה, כי כל הזוכה  .11.1
יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ילא בשום מקרה ו ו,או שלוחי וכעובדי

 עבידמ-יחסי עובד תחול האחריות לגבי תביעות וא בלבד, ועליוה ו, על חשבונוויועסקו על יד
 עימם. והנובעות מיחסי

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

, וכי כל זכות זה פי הסכם-על הפרויקטא משמש כקבלן עצמאי בביצוע וכי ה הזוכה,כן מצהיר  .11.3
על לפקח  מכבי ו/או לנציגת הפרויקט מטעם מכבי למכבי ו/או למנהלזה פי הסכם -שניתנת על
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לא . כפועל יוצא מכך, , אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות ההסכם במלואןפרויקטביצוע ה
והם לא יהיו זכאים  ,כל זכויות של עובדי מכבי וו/או לכל העובדים המועסקים על יד זוכהתהיינה ל

לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו או 
 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-יטול או סיום ההסכם או סיום כל התקשרות עלבקשר עם ב

בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך את  ואת השירות בשמיספק כי  ,מתחייב הזוכה .11.4
מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או למטרה  ולהופיע בשם מכבי או מטעמה או כמקנה ל הזוכה

 כלשהי.

כי באם בית משפט כלשהו יחליט בפסק דין חלוט, למרות כוונת הצדדים מוסכם בין הצדדים,  .11.5
המפורשת, כי עובדי הזוכה ו/או מי מטעמו העוסק בביצוע הפרויקט במסגרת הסכם זה, לרבות 

חלה חובת תשלום כלשהי ביחס  מכביו/או כי על  הצוות המקצועי מטעם הזוכה הינם עובדי מכבי
בהתאם לשפות ו/או לפצות את מכבי  הזוכה מתחייב, מהםמי קיומם של יחסי עבודה עם ל

להוראות פסק הדין החלוט כאמור לעיל, על כל הוצאה ו/או נזק ו/או חיוב ו/או הפסד, לרבות שכר 
טרחת עורכי דין, כפי שייפסקו לה בהתאם לקביעה השיפוטית כאמור אשר לפיה המצב העובדתי 

י הודיעה לזוכה מיד עם היוודע לה על הגשת ו/או המשפטי שונה מהמוצהר לעיל, ובתנאי שמכב
התביעה; לא הגיעה להסדר פשרה ללא אישור הזוכה מראש ובכתב; תשתף פעולה עם הזוכה כפי 
שיידרש באופן סביר ביחס לכל תביעה כאמור; והעבירה לידי הזוכה את השליטה הבלעדית על 

 ניהול ההגנה.

 מובהר, כי העברת השליטה הבלעדית על ניהול ההגנה כפופה לכך: 

שניהול ההגנה מטעם הזוכה לא יכלול טענות של הזוכה ו/או מי מטעמו נגד מכבי ו/או מי  .11.5.1
מטעמה; סברה זוכה כי ברצונו להעלות במסגרת ההגנה ו/או ההליך המשפטי טענות נגד 

נן כנגד התביעה בעצמה לרבות שליחת מכבי הוא יודיע על כך למכבי במיידי ומכבי תתגו
הודעת צד ג' לזוכה, והזוכה נותן הסכמתו לכך ומוותר על כל טענה כנגד מסירת הודעת 
צד ג' בהליך בפני בית המשפט המוסמך, וההכרעה בחבות הצדדים תעשה בהתאם לכללי 

 הדין והתחייבות הזוכה לעיל. 

עה, הזוכה יעביר לעיונה של  מכבי כי במסגרת שיתוף הפעולה בניהול ההגנה בפני התבי .11.5.2
סמך אחר באשר הוא הקשור לתביעה ו/או לדרישה ו/או מהדין וכן כל -את מסמכי בי

לטענה בקשר לנדון, זמן סביר עובר להגשתם לבית המשפט ו/או לכל פורום אחר, וכי 
הזוכה יפעל בשיתוף פעולה מלא עם נציגי מכבי על מנת ליידע אותם בכל הקשור לתביעה 

אמור, לרבות שמיעת טענות מכבי אם וככל שיהיו בקשר לתביעה הנ"ל, תוך התחשבות כ
ככל הניתן בטענות מכבי, אם וככל שיהיו, לרבות בגין דרך ניהול ההגנה בהתחשב בעובדת 

 היות מכבי גוף ציבורי על המשתמע מכך.

בניהול כי הזוכה ישא באופן בלעדי בכל עלויות שכר הטרחה והוצאות המשפט הקשורות  .11.5.3
ההליכים על ידו. לעניין זה יובהר גם, כי הזוכה יקבל את כל הוצאות משפט ושכר טרחת 

 עורכי הדין אשר ייפסקו לטובת מכבי, ככל שייפסקו.

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .12

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר עם  .12.1
ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם או מתן 

 , לפני תחילתה או לאחר סיומה.תקשרותהשירות, תוך תקופת הה

לחוק העונשין,  118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .12.2
 .1977-התשל"ז

ם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים כל פרסום בקשר להסכ .12.3
 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.
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 :דרישות לסודיות .12.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל מידע  .12.4.1
נתוניה הכספיים, מידע על ספקיה,  על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה,

 מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו
 (."המידע"י האמור במסמכי הסכם זה )להלן: פ-במסגרת ביצוע התחייבויות הזוכה על

קיבל  למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם .12.4.2
 אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק  .12.4.3
לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הזוכה, נותני שירותים והמועסקים 

מו על כתב התחייבות אישי פי ההסכם יחת-ותיו עלעל ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבוי
לשמירת סודיות כלפי הזוכה )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות הזוכה 

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

ידי -אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הזוכה יהא .12.4.4
 עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .12.4.5

מידע שהיה בידי הזוכה ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם  .12.4.5.1
 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  מידע שנתקבל מצד ג' .12.4.5.2
 סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של  .12.4.5.3

 הזוכה.

י צו מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד פ-פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על .12.4.5.4
 שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

י ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הזוכה לא יהא כ .12.4.6
 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו  .12.4.7
שמור עליו בסודיות, התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים ל

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

 הינו חלק מנכסיה של מכבי.

ע לסנקציות כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מוד .12.4.8
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.1996-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1981-התשמ"א

 :דרישות אבטחת מידע .12.5

 זוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:ה

לעמוד בכל דרישות אבטחת מידע המצויות במכרז )באם מצוינות( וכפי שיעודכנו מעת  .12.5.1
 לעת בהתאם לדרישות  רגולטוריות  הרלוונטיות לנושא המכרז.
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אך לא ) כחלק משלב ההטמעה, מכבי תהא רשאית לבצע מבדק סיכוני אבטחת מידע כולל .12.5.2
ומבדק חדירה ממשקים פנימיים  ,ברשת ,מידע ביישום, בחינת סיכוני אבטחת (מוגבל

הזוכה מתחייב לטפל בסיכוני האבטחה המטרפדים עמידת מכבי בדרישות  .וחיצוניים
 חוק, תקן ורגולציה.

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

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .13

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות בנקאית  .13.1
המצורף להסכם  -"ערבות ביצוע"  - 5 בנספחכמפורט צמודה למדד המחירים לצרכן, אוטונומית 

 –מהשווי הכולל של הצעתו הסופית של הזוכה )נספח ג' למסמכי המכרז  10%-השווה לבסך , זה
לאחר תום  חודשים 4שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום  ,להסכם זה( 2נספח 

 .("ערבות הביצוע")להלן:  התקשרותתקופת ה

, משמע: הסכום המצטבר המתקבל "הזוכה של הסופית הצעתו של הכולל השווי"לצרכי סעיף זה, 
הצעתו הסופית מסכימת הסכומים המפורטים בשורות הסה"כ בסעיפים המפורטים להלן בטופס 

 של הזוכה:

 +  3.1.1" בסעיף אחריות עלות"-ו "הקמה עלות" תובעמוד ""כסה" תושור

 + 3.1.2.1אחריות" בסעיף  עלות"-" והקמה עלות" תובעמוד ""כסה" תושור

 .3.1.2.2" בסעיף אחריות עלות"-ו "הקמה עלות" תובעמוד ""כסה" תושור

כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או הסתיים מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע  .13.2
מתן השירות / אספקת המוצר/ים מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי 

אית לחלט את ערבות הביצוע או לדרוש הארכה תהא מכבי רש -פי ההסכם -התחייבויותיו על
סיים לפצות את מכבי כאמור, נוספת שלה לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות והזוכה 

 תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות הביצוע.

א מכבי רשאית לממש את ערבות פי ההסכם, תה-בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על .13.3
הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, 

 הוכחה כלשהי.למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן 

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב לחדש את  .13.4
 7ערבות הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, תוך 

 וכה.)שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי מימשה את ערבות הביצוע או כל סכום מת

 י ההסכם.פ-אין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על .13.5

 י כל דין.פ-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על .13.6

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

 

 אחריות .14

זק ו/או אובדן ו/או פגיעה פי דין לכל נ-מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי על .14.1
, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו למכבי ו/או למי ישירים ו/או הפסד

השירותים ותוצרי  אספקתמטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב ו/או בקשר עם 
 היישום, כמפורט ומוגדר בהסכם זה. 

 ה, רווח מנוע, אובדן נתוניםנסהיה אחראי לכל נזק תוצאתי ו/או עקיף, לרבות אובדן הכילא הזוכה 
בנזק שמקורו  , למעט ככל שמדוברזה להסכםאו לצד ג' כלשהו בזיקה  למכביוכיו"ב שייגרמו 
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לעיל או בהפרת זכויות הקניין הרוחני של מכבי או  12.4בהפרת חובת הסודיות לפי הוראות סעיף 
 .מטעמו צוות הפרוייקטו/או  הזוכהידי -עלו/או ברשלנות אחר שנגרם בזדון  נזקב

דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה, לרבות לשפות את מכבי, מיד עם הזוכה מתחייב  .14.2
הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי כתוצאה מאירוע 

 שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי הסכם זה או על פי כל דין.

 לעיל בהתאמה. 11.5יחולו הוראות סעיף השיפוי  על חובת

כדי לצמצם או לגרוע הזוכה ידי -עלכמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר .14.3
וחים כדי לשחרר את יהיה בעריכת הביט, ולא להסכםבהתאם  יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב

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

 ה, מכל סכום שיגיע ממנבכללותו זה סעיף לפי זכאית היא להםלנכות סכומים  תרשאי תהא מכבי .14.4
בכל  מהזוכהלגבותם  תרשאי תהאי חוק, בכל זמן שהוא, וכן פ-, בצירוף הצמדה וריבית עללזוכה

 דרך אחרת.

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות  .14.5
כה י ההסכם. למעלה מן הצורך יובהר, כי הזופ-והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

ואחר  1995-)נוסח משולב(, התשנ"ההחוק לביטוח לאומי למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב 
אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן  ,, ובעיקרשהותקנו על פיותקנות וה הצווים כל

במתן ועובדיהם שיועסקו  וו/או קבלני המשנה של ו ו/או שליחיו ו/או משמשיוכל עובדישהזוכה, 
יהיו בכל עת ובמשך כל  ,, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמנירותיםהשי

 .פי החוק הנ"ל-זכאים לכל הזכויות שעלההתקשרות תקופת 

לפי הזוכה אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו,וראות ה .14.6
מאחריות כלשהי בגין נזק/אובדן/הפסד כה את הזוואין בהן כדי לשחרר פי כל דין, -ו/או עלההסכם 

 בביטוחי הזוכה, כהגדרתם להלן.וכד' המכוסה או שאינו מכוסה 

 

 ביטוח  .15

מועד תחילת הסכם פי כל דין, מ-או על/פי הסכם זה ו-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על .15.1
מתחייב הזוכה לערוך ולקיים על חשבונו זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, 

בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת 
 "ביטוחי הספק"להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן:  6 כנספחביטוחים" המסומן 

, לרבות כל הארכה שלו, י ההסכםפ-(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על"הביטוחים"ו/או 
ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום 

 )שלוש( שנים מתום תקופת ההתקשרות. 3-תקופת ההתיישנות, אך לא פחות מ

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

הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, לשלם  .15.2
את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הזוכה תחודשנה מעת לעת, 

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

 ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הזוכה.

ני מועד ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הזוכה להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד לפ .15.3
חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הזוכה כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת 
ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הזוכה מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת 
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ל הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים ע
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הזוכה על

ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על .15.4
שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הזוכה 

פי הסכם -שפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהזוכה אחראי לו עלמחובתו ל
 פי כל דין.-זה ו/או על

ככל שתקופת ביטוחי הזוכה תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב הזוכה  .15.5
לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת  15.3להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

 פי ההסכם.-ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

מובהר, כי היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הזוכה להתאימם לערך הנקוב בש"ח בהתאם 
 ביום חידוש עריכת הביטוח. לשער הידוע

לעיל  15.5ו/או  15.3ידי הזוכה כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .15.6

תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לזוכה לפי 
 הסכם זה.

 .1970-אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"א

ידי הזוכה -מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על .15.7
כאמור לעיל, והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת 

זה. הזוכה מצהיר ומתחייב,  15 פי סעיף-להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על
כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי ו/או מי 
מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, 

פי הסכם זה -ת על הזוכה עלותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטל
פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו -ו/או על

 אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

י ידי מכבי, וכ-ביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על .15.8
שה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח המבטח מוותר על כל דרי

שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי 
 )שלושים( יום מראש. 30לפחות 

ביטוחי הזוכה יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הזוכה, לרבות אי מתן  .15.9
או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של מכבי הודעה ו/

 לקבלת שיפוי. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  .15.10
את מכבי  מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו, והוא פוטר

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

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

הזוכה מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא  .15.11
חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך 

הם, וזאת למשך כל תקופת זה, על כל תנאי 14 ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף
זה. לחלופין, רשאי  14 י המוגדר בסעיףפ-התקשרותם עם הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר על

 הזוכה לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

יו נחותים מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יה .15.12
 מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.
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 היעדר ניגוד עניינים .16

הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שתנאי יסודי להתקשרותה של מכבי עימו בהסכם זה הינה חובתו )וכן של  .16.1
ה( שלא להימצא קבלני משנספקי משנה בכירים ומי מטעמו שיעסוק במתן השירותים, לרבות 

בניגוד עניינים בין מתן השירותים למכבי על ידו במסגרת הסכם זה לבין שירות שעשוי נותן הזוכה 
להעניק לחברות ו/או גופים ו/או ארגונים אחרים, מכל סוג שהוא, אשר פועלים בתחום עיסוקה של 

 מכבי.

מטעמו שיעסוק במתן וו/או למי ללא דיחוי על כל נושא שיש ל הזוכה מתחייב להודיע למכבי .16.2
 עניינים כאמור.עלול ליצור ניגוד העניין אישי בו ו/או השירותים לפי הסכם זה 

 

 תקופת ההתקשרות .17

חתימת ההסכם וסיומה עם  תקופה שתחילתה ביוםההתקשרות עם הזוכה לגבי הפרויקט תהא ל .17.1

 .("תקופת ההסכם"ו/או  "תקופת ההתקשרות": להלןלעיל ו)תום תקופת האחריות 

 :ידי מכבי מכל סיבה-הפסקת התקשרות על .17.2

 או כולו, זה הסכם להביא, עת בכל, רשאית תהא מכבילעיל,  17.1 ףאף האמור בסעי על .17.2.1
, שהיא לסיבהל ומכ הבלעדי דעתה שיקולפי -על, לסיומו, מסויימים לשירותים ביחס

 .מראש חודש בכתב לזוכה כך על שהודיעה ובלבד

עבור כל אבן דרך  ,ול ההמגיע התמורהאת לזוכה שלם במקרה כאמור, מכבי ת .17.2.2
לגרוע מכל זכות העומדת לעיל(, מבלי  9פי אבני הדרך לתשלום )סעיף -עלשהושלמה, 

 למכבי לפי כל דין ו/או ההסכם. 

 הזוכה יהא, הושלמה וטרםככל שבמועד סיום ההתקשרות החלה יחידת מסירה כלשהי  .17.2.3
 לפי אחת מהחלופות שלהלן, לפי הנמוכה מביניהן:לתשלום  זכאי

ממועד תחילת עבור שעות העבודה של צוות הפרוייקט שהושקעו על ידו תשלום  .17.2.3.1
 תקורותבגין הוצאות  5%, בתוספת של העבודה על יחידת המסירה הרבלנטית

, בניכוי כל הכספים ששולמו בפועל לזוכה בגין אבני דרך שהושלמו של הזוכה
 באותה יחידת מסירה. 

בגין שעות המפורט חודשי ה תשומותהדו"ח תשלום כאמור יחושב בהתבסס על 

ועל , לעיל 5.5.5כמפורט בסעיף המוגש למכבי העבודה של חברי צוות הפרוייקט 
של הזוכה  הסופיתפית הכסלטופס הצעתו  3.1.3בסעיף התעריפים המפורטים 

 למסמכי המכרז(. 2)נספח ג'

תשלום עבור התקופה שממועד תחילת העבודות על יחידת המסירה הרלבנטית  .17.2.3.2
ועד מועד הפסקת ההתקשרות, באופן יחסי לתקופת העבודה המתוכננת על 

ור ידי מכבי כאמ-ושרה עלידי הזוכה וא-אותה יחידת מסירה כפי שהוגדרה על
ובניכוי כל בגין הוצאות תקורות של הזוכה,  5%בתוספת , לעיל בהסכם זה

 .הכספים ששולמו בפועל לזוכה בגין אבני דרך שהושלמו באותה יחידת מסירה

או תמורה כל לזוכה מלשלם  הפטור מובהר, כי מעבר לתשלום כאמור לעיל, מכבי תהא .17.2.4
ופי ומוחלט ס ויתורהזוכה מוותר בזאת , ובשל סיום ההתקשרות כאמור לעיל פיצוי נוסף

כלפי מכבי על כל טענה בעניין זה, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 
 17.2ף ידי מכבי בהתאם להוראות סעי-ת עללתשלום פיצוי כל שהוא בגין סיום ההתקשרו

 לעיל.ה ז

 :Blueprint-בתום שלב הידי מכבי -הפסקת התקשרות על .17.3
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לסיומו  זה הסכם להביאלעיל, מכבי תהיה רשאית  17.1 ףאף האמור בסעי עלכן,  כמו .17.3.1
, ובלבד ומכל סיבה שהיא , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיBlueprint-בתום שלב ה

 שמסרה לזוכה הודעה על כך בכתב בתום השלב הנ"ל.

-הזוכה זכאי לתמורה אך ורק עבור הכנת הבמקרה של הפסקת התקשרות כאמור, יהא  .17.3.2
Blueprint בהתאם לאבן הדרך לתשלום "שלב ה-Blueprint לעיל. 9.2" כמפורט בסעיף 

או תמורה כל לזוכה מלשלם  הפטור מובהר, כי מעבר לתשלום כאמור לעיל, מכבי תהא .17.3.3
סופי ומוחלט  ויתורהזוכה מוותר בזאת , ובשל סיום ההתקשרות כאמור לעיל פיצוי נוסף

כלפי מכבי על כל טענה בעניין זה, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 
 17.3ף ידי מכבי בהתאם להוראות סעי-ת עללתשלום פיצוי כל שהוא בגין סיום ההתקשרו

 לעיל.זה 

 :ביטול ההסכם עקב הפרה יסודית של הזוכה .17.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מכבי רשאית לבטל  .17.4.1

מיידי, וזאת מבלי שלזוכה תהא  את ההסכם ולסיים את ההתקשרות עם הזוכה באופן
 טענה ו/או דרישה כלשהי בקשר לכך:

 אם הזוכה הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה; .17.4.1.1

אם הזוכה לא עמד באבן דרך כלשהי כמפורט במפרט, לרבות אי עמידה של  .17.4.1.2
ו/או איזה מהרכיבים והתכולות תוצרי היישום )או איזה מהם, לפי העניין 

 שות המפרט ומסמכי האפיון במועד סיום אבן דרך;בדריהכלולים בהם( 

אם הוגשה כנגד הזוכה ו/או על ידו בקשת פירוק ו/או אם ניתן כנגדו צו פירוק  .17.4.1.3
, לרבות כונס הזוכהאו צו להקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי /ו

 ימים;  60 , והליכים כאמור לא בוטלו בתוךנכסים זמני

לה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתג .17.4.1.4
 ללא נכונה או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

אם יתברר כי הזוכה ו/או מי מטעמו העוסק במתן השירותים למכבי מצוי  .17.4.1.5
בניגוד אינטרסים בין פעילותו עבור מכבי במסגרת הסכם זה לבין פעילות 

 אחרת בה הוא עוסק, בין לבדו ובין באמצעות מי מטעמו.

 –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .17.4.2

 ; אוכאמור לעיל לבטל את ההסכם לאלתר .17.4.2.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה  .17.4.2.2
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה )שלושה(  3ו/או ההתחייבות תוך 

הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין מתחייב בזה למלא אחר 
-כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי מכביייגרמו לנגרמו ו/או שהנזקים ש

 .הקיום כאמור

הזוכה למכבי , ישלם לעיל 17.4בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  .17.4.3
, וזאת לעיל 13.1לסכום הערבות הבנקאית כאמור בסעיף  השווהבסך סכמים פיצויים מו

בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור, אך 

מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של 
 ופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תר

הפר הזוכה את ההסכם לעיל ו/או  17.4.2.2לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  .17.4.4
לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה הפרה שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה 

ו/או את ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או 
לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה,  ,ההתחייבות, כפי שנדרש על ידי מכבי

קיומו, והזוכה יהא חייב -תהיה מכבי זכאית לבטל את ההסכם מחמת הפרתו או אי
השווה לסכום הערבות הבנקאית כאמור בסעיף בסך למכבי פיצויים מוסכמים  לשלם
יגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי יוזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או ש ,הלןל 13.1
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אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע  הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה.
 אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה 

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק  .17.4.5
אשר עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, 

 וכי הזוכה יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה  .17.4.6
 במועד שתקבע מכבי בהודעה.

בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל  מכביאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת ל .17.4.7
יומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית ס, לרבות 1970-הפרת הסכם(, התשל"א

 פי דין. -ם או עלפי הוראות ההסכ-על

כאמור ידי הצדדים, כי בכל מקרה של הפסקת ההתקשרות -הר, מוצהר ומוסכם בזאת עלמוב .17.5
על חשבונה ובאחריותה,  לאחר הפרויקטלמסור את ביצוע ת רשאיתהא מכבי לעיל, זה  17בסעיף 

 .והזוכה מתחייב לשתף פעולה עם ספק אחר כאמור

 

 כח עליון .18

שנגרם כתוצאה  באחריות לנזק ישאאף האמור בהסכם זה או בהוראות כל דין, אף צד לא  על .18.1
, שיטפונות, טבע פגעי, שריפההשבתה כללית במשק, מנסיבות שמעבר לשליטתו הסבירה, כגון: 

, ובלבד שיש בנסיבות כאמור כדי למנוע מלחמה או כללי גיוס, התפרעויות או מהומות, אמברגו
 (.עליון" כח"נסיבות של )להלן:  בפועל מאותו צד קיום התחייבויותיו במלואן ובמועדן

עליון, ייתן אותו צד אשר נמנע ממנו לבצע התחייבויותיו בשל  כחמקרה בו נוצרו נסיבות של  בכל .18.2
 עליון הודעה לצד האחר על קיומן, סמוך ככל האפשר למועד האירוע. כחנסיבות של 

וזאת עד  ,לעיל, יושעו התחייבויותיהם ההדדיות של הצדדים 18.2עם מסירת הודעה כאמור בסעיף  .18.3

 להסרת המניעה בגין הנסיבות של הכח העליון, והזמן לביצוען ההתחייבויות יוארך בהתאם.

 

 איסור הסבת ההסכם .19

פי ההסכם או את -זכויותיו עלהזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את  .19.1
, שלא תסרב לתיתו אלא החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי

 מנימוקים סבירים.

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  .19.2
 וחסרת כל תוקף.

 ו מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו.זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן א .19.3

או חלקן, לכל גוף /פי הסכם זה ו-מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .19.4

גדרתו של עניין" בו כה-הינה "בעל שמכבימשפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או 
בוצת מכבי, ובלבד שזכויות הזוכה ו/או לכל גוף מק 1968-"חתשכהעניין" בחוק ניירות ערך, -"בעל

 על פי הסכם זה לא תיפגענה.

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. .19.5

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

 

 קיזוז זכות .20
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 ים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכההצדדים להסכם מסכימ .20.1
 עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לזוכה

 ממכבי.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם .20.2
 ויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומיםלאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליק

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

 

 ויתור בכתב .21

 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. .21.1

תקדים הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  .21.2
 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר כויתור על  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על .21.3

 זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 

 סמכות שיפוט .22

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

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .23

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

למען שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך תחשבנה י הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני פ-כל ההודעות על

 שעות מעת שליחתן.)עשרים(  24כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 
 
 
 

 :במועד ובמקום דלעיל ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 
 

 ________________ ________________ 
 הזוכה יבמכ 

 
  



32 

 

 להסכם 5נספח 

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 

 הזוכה במכרז שימושל -רבות ביצוע ע -נוסח ערבות בנקאית אוטונומית 

 

 לכבוד

 227/99מאנית מס' ומכבי שירותי בריאות אגודה עות

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

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

 )מכח ( בקשר עם הסכם"החייב" :____________)להלן למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת

 .חבר ניהול מערכתאספקת ל (134/2015מכרז מס' 

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

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

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

כי המדד החדש  ,("המדד החדש" :יתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלןאם יתברר מהמדד ש

(  אזי יחושב סכום "המדד היסודי" :___)להלן____עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב___

ות "סכום הערב :הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן

 (.המוגדל"

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

 

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

ם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכ

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

 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל .

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  

 בכבוד רב,

 

 __________שם הבנק:

  __________שם הסניף:
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 להסכם 6נספח  

 יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה

 

 תאריך:_____________

 לכבוד

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

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 

 134/2015מכרז  – הנדון: אישור עריכת ביטוחים

 

"(  הספק)להלן: "הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 
וכן כל  בדיקות מסירה, הדרכות והטמעה יישום ופיתוח של מערכת ניהול חבר,בקשר עם מתן שירותי לרבות 

"( וזאת ההסכם" -" והשירותיםהלן בהתאמה: ")ל ספקבהסכם שנערך ביניכם לבין הבקשר עם השירותים הנלווים 
 "(.תקופת הביטוח)להלן: "ת ביום _______ לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימ

 
זיקין )נוסח חדש( כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנ ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .1

וות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מ, בגין 1980 -ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
ה"כ לתקופת לאירוע ובס₪  20,000,000ל ש מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות

מי מעובדי  קבע כי נושאים בחובות מעביד כלפיבמקרה וי עובדיה ומנהליביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי ה
 .ספקה

 __________________פוליסה מספר 

 
ספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או הביטוח חבות  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

ן לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מת
ביטוח. הע ובסה"כ לתקופת לאירו₪   6,000,000 השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של

את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף  שפותל הפוליסה תורחב
רכוש מכבי ו/או עובדיה אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 .באחריות או בפיקוח או בשליטת הספקמכבי ין רכוש ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בג

 __________________פוליסה מספר 

 

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

בסה"כ לתקופת ולאירוע   ₪ מיליון  8 כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות של
ביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף ה

אך למעט חבות מכבי  ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטחלסעיף אחריות צולבת, לפיו 
 . כלפי הספק

 בביצועעיכוב  או איחוראבדן שימוש, הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים, 
כן  השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו בתום לב. 

 .בגין אי יושר עובדים ספקיורחב הביטוח לכסות את אחריותו של ה
י לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח לפ מכביל ספקהננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי ה

, אך הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת הפוליסה
. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסות לא לפני ____________ 

עד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל חודשים נוספים מהמו 6תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 
אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין 

 כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.
 __________________פוליסה מספר 

 
 כללי

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

וכי  הו/או מי מטעמ מכביבביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .5
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 .הו/או מי מטעמ מכביאנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי ישונו לרעה לעיל לא יבוטלו ו/או אנו מאשרים כי הביטוחים ד .6
 יום מראש. 30הודעה על כך בדואר רשום  מכבישניתנה ל

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

 

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

 

 

 רב, בכבוד

 

 

                                                                    ________________      ______________________ 
 חברת הביטוחשם ותפקיד החותם                                                       חתימה וחותמת 
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 134/2015 -למכרזטופס המענה הטכני 

 המפרט )נספח א'( בסס על ידי המציע בהת-יוכן על

 למפרט. 4ועל המפורט בנספח א'

 

 יצורף למסמכי ההצעה

 לפרק המנהלה במכרז( 3.3.4,  3.3.3 סעיפים)ראה 



 2ג'נספח 
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 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 134/2015 למכרז מספר הצעת מחירטופס הנדון: 
 )יוגש במעטפה נפרדת בתוך מעטפת ההגשה(              

 

 ________________________________________________________________________ התאגיד המציע: 

 _____________________________________________________________________________ הערות: 

 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

 ___, מצהירים ומתחייבים כדלקמן:אנו הח"מ, הרשאים להתחייב ולחתום בשם ___________________

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

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

חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו בתנאים  1.2
המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות המצורף 

 כלשונו.

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

הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת ההצעה  1.4
 ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא לבטלן, לא  1.5
( ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת מאה ושמונים) 180תן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו לשנו

 משך כל תקופת ההתקשרות לפי ההסכם. ב –ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

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

 ל מע"מ. ש"ח לא כול-המחירים בהצעה נקובים ב 1.7
 

 והדגשיםהנחיות כלליות  .2

 הנחיות כלליות  2.1

 בהתאם לרכיביה השונים,  , עלות אחריות ועלות תחזוקהיציג עלות כוללת ומפורטת להקמת המערכת הספק
 .(3.1)סעיף  העונה על כל דרישות המפרט, באופן מלא במחיר קבוע וסופי, כפי שיפורט בהמשך

  הפרק בהמשךת ומפורטה אותבטבללהציג מחיר קבוע לכל אחד ממרכיבי ההצעה  הספקעל . 

  הספקעל ידי  סופקוהעלויות יכללו את כל הרכיבים ו/או השירותים הנדרשים להקמת המערכת במלואה, בין אם ,
במידה ונדרשים קבלני משנה. ו/או בכירים  משנה פקיסידי -בין אם על ידי מכבי )או מי מטעמה( ובין אם על

 רכיבים/שירותים נוספים, על המציע לפרט רכיבים אלה ולהתייחס לעלותם )ככל שיש עלות(.

 בהמשך סעיפי פרק זה.  הפרוט המתבקשעפ"י  –)אופציה למכבי( בנוסף, יציג הספק עלויות נוספות 

  מע"מכולל  בש"ח לא –העלויות המוצגות. 

 דגשיםה 2.2

לאספקת והקמת המערכת בהתאם לרכיביה השונים. המחיר לא יכלול עלויות רישוי של יציג מחיר כולל ומפורט  הספק
 , לנושאים הבאים:בין היתר. המחיר יכלול התייחסות, ומיקרוסופט(  SAP)בטכנולוגיות  חבילות הבסיס

  3.1עלות כוללת להקמת המערכת, עלות אחריות ועלות תחזוקה שנתית, עפ"י הפרוט הנדרש בסעיף . 

 רישוי לכלים תומכים שידרשו להקמת ו/או לתחזוקת המערכת. עלויות 

  חשכ"ל( מתעריפי% הנחה ) בהתאם למקצועות השוניםעלויות כ"א. 

 עלויות חומרה . 

  הטמעההדרכה והכשרה, עלויות . 

  למערכות. חלופות ותוספותיישום ועלויות פיתוח 

 
 ____________________ 
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 להלן הצעתנו: .3

 בש"ח לא כולל מע"מ – טבלאות עלויות 3.1

 עלות כוללת 3.1.1

כפי שבאה לידי  הספקסעיף זה יתאר את העלות הכוללת של אספקת והקמת המערכת, עפ"י הצעת 

ינקוב בעלות הכוללת של המערכת והפרויקט עבור כל  הספקביטוי במענה לפרקי המפרט השונים. 

בלה המפורטת שלהלן. התמחור ידו, עפ"י הט-רכיבי התכולה הכלולים בפרקי המפרט ומוצעים על

נדרשות  הסבות נתונים לרבות כל רכיבי הפיתוחעבור כל אחת מאבני הדרך / התכולות יכלול את 

. כמו כן, עלות ההקמה התשומות הנדרשותוכן את כל  'וכו, דוחות רלוונטיים , ממשקיםלאבן הדרך

 (. Train the Trainerהמדריכים והמטמיעים )של  ההדרכפעילות ה תכלול את

שירותים שנדרשו עבור  )אופציה למכבי( שרותים נוספיםעלות  וזטבלה בבנוסף, יפרט הספק 

של  נתון לשיקול דעתה הבלעדי ם מרכיבים שרכישתם מהספקאלו ה כאשרלפרוט מתוך המפרט 

הודעת מכבי בדבר בחירתה  בחישוב העלות הכוללת של הפרויקט. נכללותאלה, עלויות  .מכבי

 .כאמור תיעשה עד חתימת ההסכם

 העלות הקמ תכולה / אבן דרך רכיב
 

 עלות אחריות
 

  תחזוקהסה"כ עלות 
שנתית בתום ארבע 

 תקופת האחריות
 -)אופציונלי למכבי(

סעיף לבהתאמה 
 למכרז 3.1.1.2

 סעיף
 במפרט

BP  בנייתBlue Print  ----- -----  

 יישום ופיתוח

יחידת 
 1מסירה 

 מערך ניהול חבר
 1שלב  

 
 

 
, 6.1פרק 

למעט סעיף 
6.1.15 

מערך התחשבנות 
  )ללא סעיפי קופה(  

 

 

 

 6.2פרק 
למעט 

סעיפים 
6.2.17-19 

 –מערך התחשבנות 
 קופה

 
 

 
סעיפים 

6.2.17-19 

פיתוח תשתיות גנריות 
 Reuseתוך ביצוע 

 
 

  6.3פרק  

יחידת 
  2מסירה 

מערך ניהול חבר שלב 
 ביטוח סיעודי – 2

 

 

 

סעיף 
6.1.15.2.1 
)אופציה א' 

 בלבד(

     סה"כ עלות יישום ופיתוח

 (  )אופציה למכבי שרותים נוספים

תיעוד כלל התהליכים 
הרלוונטיים לפרויקט על גבי 

 ARISפלטפורמת 

 ---------------------- --------------------- 
 סעיף

 4.4.3 (1) 

 4.3.3סעיף  ---------------------- ----------------------  עלויות אתר הפיתוח 

     שרותים נוספיםסה"כ עלות 

      עלות "כסה

 
 ____________________ 
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 (3.1.1בסעיף  ולכל)אופציה למכבי  - מתוך העלות הכוללת  כלים תומכיםעלויות  3.1.1.1

עבור הקמת המערכת מבחינתו  הכרחייםוהנדרשים  צד ג' יפרט בטבלה הבאה רכיבי המציע

ותחזוקתה. זאת עפ"י ההנחיות השונות המופיעות במפרט. רכיבים אלו יתאמו את המפורט בפרקי 

)למעט אלו המתוארות במפרט : תוכנות תשתית אדוגמלויכללו  (במפרט 3.3.2.5 )סעיף  המענה

רכיבים אלו, חלקם או כולם,  . מכבי תהיה רשאית לרכושוכד' כלי פיתוח, ונרכשו בנפרד ע"י מכבי(

עד תום שלב  . הודעת מכבי בדבר בחירתה כאמור תיעשה, לפי בחירתההספקבעצמה או באמצעות 

 .(3.1.1)סעיף  בחישוב העלות הכוללת של הפרויקט יכללואלה,  עלויות. Blueprint-ה

 

 סעיף במפרט תיאור המרכיב
מספר 
 יחידות

 עלות הקמה עלות ליחידה
 

 עלות אחריות
עלות 

תחזוקה 
 שנתית

       

       

       

       

       

    כ"סה

 
 

 

 אופציה למכבי - (3.1.1בסעיף  כלולהעלות הכוללת )מ שנים 4-לתחזוקה עלות  3.1.1.2

שנים מתום  4עבור תחזוקת המערכת למשך  מדורגתעלות שנתית יפרט בטבלה הבאה  המציע

אלה  עלויות. הודעת מכבי בדבר בחירתה כאמור תיעשה במהלך תקופת האחריות תקופת האחריות.

 .(3.1.1)סעיף הכוללת הפרויקט בחישוב עלות  יכללו

 

 אבן דרך/תכולה רכיב

 
עלות תחזוקה 

  1שנה 
 

 
  תחזוקהעלות 

  2שנה 
 

 
עלות תחזוקה 

  3שנה 
 

 
עלות תחזוקה 

  4שנה 
 

סה"כ עלות 
תחזוקה ארבע 

 שנתית 

יחידת 
1מסירה   

 מערך ניהול חבר
 1שלב  

 
 

   

  מערך התחשבנות
 

 
   

פיתוח תשתיות גנריות 
 Reuseתוך ביצוע 

 
 

   

יחידת 
  2מסירה 

מערך ניהול חבר שלב 
 ביטוח סיעודי – 2

 
 

   

      סה"כ עלות תחזוקה 
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 מוצרים נוספים 3.1.2

כפי  הספק, עפ"י הצעת (3.1.1כלולות בסעיף  שאינןלעלות הכוללת ) נוספותת יועלויפורטו סעיף זה ב

 אותעפ"י הטבל הנוספותת יוינקוב בעלו הספקשבאה לידי ביטוי במענה לפרקי המפרט השונים. 

 .(בפרק המינהלה 8.6 עלויות אלו ישוקללו בציון המחיר )סעיף  . בסעיפי המשנהת והמפורט

 

 (3.1.1כלול בסעיף  לא)אופציה למכבי  –עלות חלופות מתוך המפרט  3.1.2.1

 כאשרשנדרשו לפרוט מתוך המפרט  כפיימלא הספק את הצעתו לשירותים ורכיבי תכולה  זוטבלה ב

 יכללו לא, אלהעלויות נתון לשיקול דעתה הבלעדי. ומימושן חלופות לבחירת מכבי שיישומן  ןאלו ה

הודעת מכבי בדבר בחירתה כאמור תיעשה עד  .(3.1.1)סעיף  בחישוב העלות הכוללת של הפרויקט

 .Blueprint-תום שלב ה

 

 עלות אחריות העלות הקמ פרוט רכיב

 תחזוקהעלות 
  שנתית ארבע

בתום תקופת 
 האחריות

 )אופציונלי למכבי(

 
סעיף 
 במפרט

ביטוח 
 סיעודי

ע"י  סיעודימימוש ביטוח 
עבודה משותפת של חברת 

הביטוח ומכבי על מערכת 
 .('ב)אופציה  אחת

   6.1.15.2.2 

תשתיות 
גנריות ללא 

Reuse 

פיתוח תשתיות גנריות ללא 
Reuse 

   6.3 

דו ממשק 
קיום עם 
מערכת 
 חברות

)של  בשלבים מימוש חלופת
 (הראשונה הדרך אבן

  ------- 4.7.3 

 הדרכה
י "ע המלא הביצוע הדרכ

 הספק
 ------- ------- 4.4.12 

 הטמעה
י "ע המלא הטמעהביצוע 
 הספק

 ------- ------- 4.4.14 

    סה"כ
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 (3.1.1כלול בסעיף  לא) אופציה למכבי - תוספותעלות  3.1.2.2

לשיקול דעת  , וזאתליישוםת תוספהמהווים אופציונליים  המציע יפרט בטבלה הבאה רכיבים נוספים

אינם מוגדרים כדרישה במפרט, אך מופיעים במענה למכרז  הרכיבים שיכללו בטבלה הבאה. מכבי

 בטבלת החלופות בסעיף נכללים לא אלו רכיבים. (במפרט 3.3.2.5 )סעיף כתוספת המוצעת ע"י הספק

צד ג', תוכנות כלים תומכים,  לדוגמא:. מכבי(ל אופציה –הקודם )עלות חלופות מתוך המפרט 

, חלקם או כולם, מכבי תהיה רשאית לרכוש רכיבים אלו -צד ג'  תוכנותלגבי וכד'.  תנוספ ותפונקציונלי

-הודעת מכבי בדבר בחירתה כאמור תיעשה עד תום שלב ה. , לפי בחירתההספקבעצמה או באמצעות 

Blueprint. 

 תיאור המרכיב
הפניה לסעיף 

 במענה
 עלות אחריות הקמה עלות עלות ליחידה מספר יחידות

עלות תחזוקה 
 שנתית

       

       

       

    סה"כ

 (3.1.1כלול בסעיף  לא) אופציה למכבי - עלות חומרה 3.1.2.3

המציע יפרט בטבלה הבאה את רכיבי החומרה הנדרשים או המומלצים על ידו לשם הקמת המערכת 

 ( של המפרט.  3ותחזוקתה. רכיבי הטבלה יתאמו את המפורט בפרק הטכנולוגיה )פרק 

הודעת . הספקהחומרה, חלקם או כולם, בעצמה או באמצעות  רכיבימכבי תהיה רשאית לרכוש את 

 Blueprint-מכבי בדבר בחירתה כאמור תיעשה עד תום שלב ה

 עלות ליחידה מספר יחידות תיאור המרכיב
 עלות
 הקמה

 עלות
 אחריות

עלות תחזוקה 
 שנתית

      

      

      

    כ"סה

 

 שינויים ושיפורים עלות 3.1.3
 'נספח יאבהמפורטים החשב הכללי הגג של אחוז ההנחה שינתן על תעריפי את יפרט בסעיף זה  הספק

תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה, לבקש מהספק לבצע פעילויות נוספות בשיטת המחיר הקבוע  מכבי. מכרזל

, ('יא נספח) המצורפתת תעריפי הגג של החשב הכללי בטבל יםרטוהמפתעריפים ה או בשיטת זמן וחומרים.

אם וכאשר תבקש  ,את התעריף שתשלם מכבי ויהוו ,להלןבהצעת הספק בטבלה  בניכוי אחוז ההנחה המצויין

במהלך הקמת י מכבי לבצע פעילויות בשיטת חיוב לפי זמן וחומרים עבור שינויים ושיפורים שיתבקשו ע"

שלא  למציע עבור פעילויותבנוסף, ישמש תעריף זה לקיזוז התשלום  .הפרויקט ועד תום תקופת האחריות

עלות ע"י מכבי. בכתב ויאושר  הספקפי תמחור שיוגש ע"י -ל, עפי תכולת העבודה המוגדרת במפרט-ל, עביצע

 .(בפרק המנהלה 8.6זו תשוקלל בציון המחיר )סעיף 

 

  החשב הכללי אחוז הנחה מתעריפי הגג של 
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 רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה: .4

 שהמסמכים הרשומים מטה אכן צורפו להצעתך:  X-נא וודא וסמן ב

 התאגדות. תעודת 

  אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי החתימה
דבר ועניין. אישור זה יישא בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל 

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3תאריך של עד 

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

 בנספח ד'( 5)כמפורט בסעיף  אישור רואה חשבון על היקף פעילות כספית. 

  שותף של יצרן הטכנולוגיה מיקרוסופט בתחום העל היותו ספק המשנה הבכיר היות הספק או אישור- 
CRM וכן אישור היותו שותף ,GOLD .בתחום זה, ככל שקיים 

  כמפורט בתצהיראישור מאת לקוח של הספק המעיד על ביצוע פרוייקט באחריות מלאה של הספק. 

  .)אישור על עמידה בתקני איכות של הספק )במידה וקיימים 

 ( אישור יצרני תוכנה SAP לארכיטקטורה מוצעת עפ"י סעיף )במפרט.  2.3.2ומיקרוסופט 

  2) מפתחתפקידי לושל המועמדים לתפקידי מנהל הפרויקט, ארכיטקט ראשי + מכתבי המלצה קו"ח 

 במפרט.  4.3.6בסעיף כפי שמפורטים  לפחות(

  אישור מטעם חברתSAP  במפרט.  4.3.10.2סעיף לתכנית הליווי המוצעת, ראה 

 כפי , )*(-ת, דוגמאות וכד'( לתוצרי המסמכים המסומנים בומבנה ותכולות מסמכים מוצעים )תבני

 במפרט.  4.4.16שנדרש בסעיף 

 '4נספח א – ( טבלת מעקב לסעיפי מענה חובהS )– .מדיה מגנטית ופלט חתום 

 חתום מדיה מגנטית ופלט -למסמכי המכרז(  1נספח ג') למכרז הטכני המענה טופס. 

 נפרדת טפהעבמ - חתום מדיה מגנטית ופלט –למסמכי המכרז(  2נספח ג') מחירהת טופס הצע. 

  הכל  –, בצירוף נספחים רלבנטיים כשהוא מלא וחתום -מסמכי המכרז( נספח ד' )טופס פרטי המציע
 בצירוף מדיה מגנטית.

  מכרז. מסמכי הנספח ה' ל –כתב ערבות הגשה 

  נספח ו' למסמכי המכרז. -תצהיר עשוי בפני עורך דין 

 של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח הטיוט. 

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי 
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 134/2015מכרז  -טופס פרטי המציע

 

  בסוף הטופס. ולחתום, להלןאת כל הפרטים  למלאהמציע נדרש 

  הוא מתקשר לצורך המציע ימלא את כל הפרטים הנדרשים עבורו ועבור כל ספקי המשנה הבכירים שעימם
 אספקת והקמת המערכת

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 

 פרטי הספק .1

 שם
 
 

 מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(
 
 

 פועל/ת משנת

 כתובת משרדי ההנהלה
 
 

 זהמכרז נציג הספק לענין שם 

 טלפון נייד
 

 טלפון נייח
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  
2.  

 

 
 כללי של הספק תיאור .2

 כללי של פרופיל הספק.  תיאורסעיף זה יצורף מענה לב
 

 מבנה כוח האדם המקצועי  .3

דומים בפונקציונליות ובסדרי גודל  הספק יתאר את מבנה כוח האדם המקצועי התומך בהקמת פרויקטים
 לפי הפרמטרים הבאים: במכרזהמתוארים 

 וכדומה, תחומי פעילותם/אחריותם(. המבנה הארגוני של החברה )אגפים, מחלקות (1

 מטה מרכזי ו/או שלוחה "אחראית". (2

 מספר המועסקים בחברה. (3

 התפלגות העובדים בין הפונקציות בארגון. (4

 גודל ומבנה יחידות ארגוניות/מקצועיות, שמתוכן יגובש הצוות לפרויקט הנדון. (5
 
 נתונים עסקיים  .4

 עיסוקים/שירותים/מוצרים מרכזיים של החברה. (1

לציין את הנפח העסקי של המוצרים/שירותים המוצעים לפרויקט מתוך סך פעילות החברה, באחוזים, נא 
 .2014 - 2012י יחס כמותי וכספי בכל אחת מהשנים פ-על

 מקום הייצור/מרכז הפעילות של הרכיבים והשירותים הרלוונטיים לפרויקט. (2

 תקני איכות והסמכות אשר הוענקו לספק. (3

ת ייחודיות, פטנטים, רכיבים קיימים מבית הספק שניתנים לשילוב במערכת ולחסוך בעלות על טכנולוגיו (4
 זמן פיתוח.
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 נתונים פיננסיים  .5

 נא לצרף אישור רו"ח עם הפרטים הבאים:

לי חשבונאות מקובלים, וכפי שהן משתקפות בדו"חות הכספיים , לפי כל2012-2014הכנסותיו בשנים  (1
 .2012-2014לפחות לכל אחת מהשנים ₪ מיליון  50השנתיים המבוקרים שלו הן 

 , יחס חוב פיננסי להון עצמי.2014נתוני פעילות עסקית )בש"ח(, כולל הון עצמי  (2

 (.2014יצוין היקף מחזור מכירות הספק בשנה האחרונה ) (3

 (.2012-2014בשלוש השנים האחרונות ) הספק ם )נקי לאחר מס(תצוין התפתחות המכירות ורווחי (4
 

 מקצועיניסיון  .6

 שנת ההקמה של הספק. (1

 במסגרת המכרז בפרט. וותק הספק בענף בכלל ובסוג השירותים המוצע למכבי (2

 וותק הספק במבנה הבעלות הנוכחי . (3
 
  לפרויקט נשוא מכרז זה יכולת מוכחת בביצוע וניהול פרויקטים דומים .7

לפחות, יפורטו הנתונים בפרק המנהלה, ולגבי לקוח אחד / פרויקט אחד,  4.1.4במענה לסעיף  7.1
 הבאים:

  רה בה בוצע.שם הפרויקט והחב –נתוני הלקוח 

 .מיקום גאוגרפי 

  תיאור תמציתי של מהות הפרויקט )מספר משפטים(, היקפו, תיעוד המערכת, תשתיות הפיתוח, מספר
 משתמשים וכד'. 

 על פני תקופת משך הזמן של הפרויקט ומספר האנשים שהשתתפו בו מצד הספק ומצד הלקוח )בממוצע ,
 הפרויקט(. מועד ביצוע הפרויקט )קלנדרית( ומועד עלייתו לאוויר. 

  שמות אנשי המפתח )כולל מנהל הפרויקט( שהיו שותפים לפרויקט ומוצעים בהצעה זו ותפקידם באותו
 פרויקט. 

 .ספקי וקבלני משנה ששולבו בפרויקט ותפקידם בו 

  קבל מידע וחוות דעת על אופן ואיכות ביצוע מהם ניתן ל  -אנשי קשר, תפקידם ופרטי התקשרות עימם
 הפרויקט והתמיכה. 

  .מכתב המלצה מנציג הלקוח 

רשימת לקוחות רלוונטיים  יציגבנוסף לאמור לעיל, במידה והספק ביצע פרויקטים דומים נוספים,  7.2
 לעיל(. 7.1מפורט בסעיף ניסיון בעבודה איתם )כבארץ ובעולם ו

 
 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 : __________________  חותמת: ________________________שם מגיש ההצעה  

 

 : ________________________תאריך  חתימת המציע: ____________________   
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 מן הנוסח המפורט אין לסטות

 
 כתב ערבות הגשה

 
 לכבוד 

 מכבי שירותי בריאות
 27רחוב המרד 

 תל אביב
 

 כתב ערבות מספר __________  הנדון: 
 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד "המבקש"לבקשת _________________________ )להלן: 

אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם מכרז מס'  (חמאתיים וחמישים אלף ש")₪  250,000לסך של 

 .מערכת ניהול חברלאספקת  134/2015

 

)עשרה( ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו  10אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

 חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש.

 

  ועד בכלל. 30.6.16ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

 
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
 
 

 _______________ _____________________ ______________________ 
 כתובת הבנק  שם הבנק מספר הסניף 

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 
 
 

  _____________  ___________________ __________________________ 
 חתימה וחותמת  שם מלא תאריך 
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 ת  צ  ה  י  ר
 
 
 

אני הח"מ, _____________________, ת.ז. מס' _________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:לומר את האמתוכי אהיה צפוי לעונשים 

 

 

תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ )להלן:  .1

 .חברניהול מערכת לאספקת  134/2015( למכרז "הספק"

 

 הנני משמש בתפקיד _________________ אצל הספק, ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו. .2

 

השנים האחרונות, בהקמה ובמתן שירות ותחזוקה של  5בעל נסיון מוכח בישראל, במהלך  הינו הספק .3

, שהינה כספק מוביל , באחריות מלאה של הספקSAPלפחות מערכת דומה אחת בטכנולוגיית 

 ₪. מיליון  5בהיקף כספי של מעל 

 ק כאמור לעיל.מצורף אישור מאת לקוח של הספק המעיד על ביצוע פרוייקט באחריות מלאה של הספ

 

מיקרוסופט בתחום יצרן הטכנולוגיה שותף של ( הינו המוצע הספק )או לחילופין ספק המשנה הבכיר .4

שותף . בהצעתו יציג הספק אישור על היותו )או לחילופין היות ספק המשנה הבכיר המוצע( CRM-ה

  .CRM-מיקרוסופט בתחום היצרן הטכנולוגיה של 

 .CRM-מיקרוסופט בתחום השל  GOLDלשותף  ינתן יתרון

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .5

 

 _________________ 

 חתימה 

 אישור

 

עו"ד, במשרדי ברחוב  הופיע בפני _________________, __________הנני מאשר בזה, כי ביום 

זהות  תעודתעצמו עלידי  __________, שזיהה_מר _____גב'/___________________________, 

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

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

 

 
 ______________________ 

 חתימה וחותמת 
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 להצגת  שאלותמבנה טופס 

 שאלה מס' סעיף מס"ד

 מנהלה

1     

2     

3     

4     

 מפרט

1     

2     

3     

4 
  5     

 הסכם

1     

2     

3     

4 
  5     

 אישור עריכת ביטוחים
1     

2     

3     

 טופס הצעה

1     

2     

3     

4 
 ערבות  

1     

2     

 תצהיר

1     

2     

3     

 אמות מידה 

1 
  2   

3   

 התחייבות לשמירת סודיות 

1   

2   

3   

 מבנה המצגת 

1   

2   

3   
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 אמות מידה
 

 

 הצעתו תפסל. – "כהבס 60-. דהיינו, מציע שיקבל ציון הנמוך מ60 -ציון איכות מזערי 

פרוטסעיפים במפרטפירוט מדדיםקטגוריה
 משקל

ב%   

ציון לספק

מ 0 עד 10
ציון משוקלל

2.3

3.3

מערך ניהול חבר 

"S" - סעיפי 
2.5

שימוש ביכולות OOTB, גמישות,  תיאור 

6%0.00הפתרון, הבנת הדרישות.

מערך 

התחשבנות - 

"S" סעיפי 
2.6

שימוש ביכולות OOTB, גמישות,  תיאור 

6%0.00הפתרון, הבנת הדרישות.

תשתיות גנריות- 

"S" 2.7סעיפי 
שימוש ביכולות OOTB, גמישות,  תיאור 

7%0.00הפתרון, הבנת הדרישות.

ממשקים 

ואינטגרציה - 

"S" סעיפי 
3%0.00כלים, SOA, השתלבות במכבי2.8

טכנולוגיה - סעיפי 

"S"

3

למעט סעיף 3.3

 
תיאור הפתרון, הבנת הדרישות, התאמה 

לארכיטקטורת מערכות המידע של מכבי, 

סטנדרטיזציה, אופטימיזצית שימוש בתשתיות.

3%0.00

התרשמות כללית 

מאופן המענה 

ליישום 

והטכנולוגיה

5%0.00הבנת הדרישות, מענה ממוקד

40%0.00

בחינת הספק וספק המשנה הבכיר, לרבות:4.3.1

4.3.2

נתוני חברה, מוניטין, גודל ומבנה יחידות 

עסקיות רלוונטיות, נסיון מקצועי בכלל 

ובפרויקטים דומים בפרט, התארגנות לפרויקט.

4.3.4

(לשותף GOLD של מיקרוסופט בתחום ה-  
CRM ינתן משקל של 10% מהציון הכולל 

בסעיף זה)

מבנה ארגוני של צוות הפרויקט,4.3.5

4.3.6

בחינת מנהל פרויקט, ארכיטקט ותפקידי 

מפתח (נסיון ניהולי ומקצועי, יכולות מקצועיות 

ובינאישיות, ראיון, המלצות)

מעורבות ותמיכת 

4.3.10יצרני התוכנה
מעורבות ושילוב יצרני התוכנה בפרויקט, 

"ל 2%0.00שילוב יועצי חו

הקמה, הסבה 

8%0.00שיטה, שימוש בכלים, טיוב נתונים, גידור סיכונים4.4.8וטיוב נתונים

4.4.11

4.4.12

4.4.14

4.4.16תיעוד
שלמות התיעוד, שמירת עדכניות לאורך זמן, 

2%0.00שיטות וכלים

4.5אחריות ותחזוקה
מחוייבות לעמידה ב- SLA, מערך תמיכה ומוקד 

5%0.00השירות, משאבים, הכשרה

שיטות עבודה 

4.6ומתודולגיה

מתודולוגיות ניהול ופיתוח פרויקט, השתלבות 

בנהלי מכבי, דרישות ממכבי תוך הקטנת 

תקורות, נוהל שיפורים ושינויים, שיטות מעקב 

ובקרה, מתודולוגיית ניהול סיכונים

7%0.00

4.7תכנית מימוש

"ז, השתלבות במכבי ובת"ע פנימיות, פריסת  לו

"ז הסבה, הפחתת  משאבים, נתיב קריטי, לו

סיכוני הטמעה, תקופות מעבר וממשקי דו קיום
9%0.00

55%0.00

התרשמות 

כללית

התרשמות כללית 

 מהספק

התרשמות כללית מהמענה ומהספק עצמו (גם 

5%0.00באמצעות מצגות ספקים)

5%0.00

100%0.00 סה"כ

0.00

0.00

0.00

0.00

סה"כ מימוש

3%הדרכה והטמעה

יישום

ארכיטקטורה 

יישומית ותפיסת 

הפתרון
10%

סה"כ התרשמות כללית 

סה"כ יישום

מימוש

ספק וגורמים 

מעורבים - ניסיון, 

מוניטין וכד'
7%

12%צוות הפרוייקט

רכיבי התוכנה בהם בוחר הספק להשתמש 

 Master מודולים בסאפ, רכיבי צד ג', כלי ניהול)
Data ועוד), השילוב ביניהם, התאמה 

לארכיטקטורת מ"מ מכבי

מתודולוגיה ושיטות, שימוש בכלים, הדרכה 

והטמעה של כלים למשתמשי קצה
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 תאריך: ______________

 לכבוד
 מכבי שירותי בריאות

 )"מכבי"( 227/99אגודה עותמנית 
 27ח' המרד ר

  תל אביב
 

 ג.א.נ.,

 134/2015מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס'  התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

 

( לקבלת מערכת מידע לניהול "המכרז"ומכבי פרסמה את המכרז שבנדון )להלן:  הואיל

 החבר;

 ;המכרז מכיל מידע בעל ערך מסחרי רב למכביו  והואיל

ובהסתמך על הצהרותינו והתחייבויותינו בכתב התחייבות זה לשמירה על סודיות   והואיל

 ;כל נספחיומכור לנו את מסמכי המכרז, על , הנכם מסכימים למסמכי המכרז

 

 :לפיכך אנו מצהירים ומתחייבים כדלקמן

 

"מסמכי אנו נקבל לידינו מכם את מסמכי המכרז, לרבות המפרט )נספח א'(, על נספחיו )להלן:  .1
"מטרת (, אך ורק לצורך בחינת האפשרות להגיש הצעה מטעמנו במכרז )להלן: המכרז"
 (.הגילוי"

מוחלטת על מסמכי המכרז שיימסרו לנו מתוקף כתב התחייבות זה, ולא סודיות בשמור אנו נ .2
בין בתמורה ובין שלא בתמורה, שלא לצורך  כל שימוש, בין במישרין ובין בעקיפין,נעשה בהם 

 מטרת הגילוי.

אנו מתחייבים כי נגביל את גילוי מסמכי המכרז והגישה אליהם למספר המינימאלי ביותר של  .3
מטרת הגילוי, וכי כל עובדינו שיהיו חשופים למסמכי המכרז יתודרכו לגבי עובדינו הדרוש לשם 

 חובתם לשמירת סודיות המסמכים הנ"ל.

למכבי יהיו שייכים מסמכי המכרז, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, ככל שקיימות, בהם, כל  .4
 .כאמור לכל צורך וענייןמכבי  ה הבלעדי שלוייחשבו כרכוש ,בכל עת

ם לשמור ולהגן על מסמכי המכרז מפני גורמים שאינם מוסמכים לקבלם או מפני אנו מתחייבי .5
 חשיפתם, ולנקוט בכל הצעדים הדרושים על מנת לשמור ולהגן עליהם.

אנו מתחייבים, כי ככל שלא נוכרז כזוכים במכרז, המפרט המלא )נספח א' למסמכי המכרז(, על  .6
 דעה על כך ממכבי, ולא נשאיר בידינו כל עותקלאחר קבלת הומיד נספחיו, יוחזר על ידנו למכבי 

(, עותק Hard Copyמהמפרט המלא, על נספחיו, בכל פורמט באשר הוא, לרבות עותק תדפיס )
 , דיסקט וכל אמצעי טכני אחר(, עותק מקוון וכיו"ב.C.D, תקליטור Hard Diskממוחשב )

 בנוסף, לא תהיה לנו במסמכים אלו כל זכות עיכבון.

והצורך בשמירה קפדנית  הכלול במסמכי המכרז, רגישותו המיוחדת של המידעלנו  רהוברו הידוע .7
ועל הנזק הכבד שעשוי להיגרם למכבי עקב חשיפתו על ידינו ו/או עובדינו ו/או מי  סיונויעל ח

  .מטעמנו, על כל המשתמע מכך
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זכויות החולה, וחוק  1981-, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1999-חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט .8
דין רלוונטי אחר הקשור בשמירת מידע סודי, מוכרים לנו היטב, ואנו  , וכן כל1996-התשנ"ו

 פועלים ונפעל כלפיכם בעת קבלת מסמכי המכרז בהתאם להוראות דין אלו.

  בזמן. תעמודנה בתוקפן לתקופה בלתי מוגבלתות זה פי כתב התחייב-התחייבויותינו על .9

, לרבות מידע "נחלת הכלל"נו ילגבי מידע שהלא יחולו  כתב התחייבות זהבהתחייבויות כאמור ה .10
לאחר מידע שהפך "נחלת הכלל"  לא יחולו לגביזה, וכן הן כתב התחייבות חתימת שפורסם טרם 

  י צו בית משפט.פ-ו/או אם גילוי המידע נדרש על, זהכתב התחייבות חתימת 

פסד ו/או הוצאה מכל סוג שהוא שייגרמו לכם אנו נהיה אחראים כלפיכם בגין כל נזק ו/או ה .11
בעקבות הפרת כתב התחייבות זה, ואנו מתחייבים לפצות ו/או לשפות אתכם בגין כל נזק ו/או 

  הפסד ו/או הוצאה כאמור.

ם מניעת חשיפתם של מסמכי פי כל דין לש-מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא לכם זכות לפעול על .12
עות פנייה לערכאות לשם קבלת צווים מתאימים שימנעו את המכרז שנמסרו לנו, לרבות באמצ

אפשרות זליגתם מאתנו, ואנו נותנים בזה את הסכמתנו למפרע, ובכפוף לכל דין לא נתנגד למתן 
פי כתב -צווים ארעיים/זמניים/קבועים בקשר לנדון לשם הגנה על מסמכי המכרז של מכבי על

  התחייבות זה.

 

 :2015____ לחודש _______,  ולראיה באנו על החתום היום,

 

 ________________________________ בע"מ

 __________, ת.ז. __________________: מר/גב' ___באמצעות

 תפקיד _____________          

 ____________, ת.ז. __________________מר/גב' _ 

 תפקיד _____________          

 

 

 אישור

 

 ת/______, נושא______ה"ה _______________, עו"ד, מאשר כי ___אני הח"מ, _____

 ____,____ת.ז. מס' _____ ת/_________, נושאו____________, ____ת.ז. מס' ____

מטעמה של חברת כתב התחייבות לשמירת סודיות זה לחתום על  כיםמוסמהינם 

, בצרוף הםותי_, וכי חתימ______________________ בע"מ, ח.פ. מס' ________

 את החברה הנ"ל לכל דבר ועניין. ותת ומזכוחותמת החברה הנ"ל, מחייב

                                                                     
  

 __________, עו"ד____________ 
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 134/2015מכרז  - םספקימבנה מצגת 
 

 

 דגשים נושא #
סעיפים 

 מרכזיים
 משך המציג

1 

הצגת המציע 

והגורמים 

הניהוליים 

 המעורבים 

פרופיל, מבנה ארגוני, גודל, ניסיון מוכח בפרויקטים 

 דומים, תמיכת הנהלה בצוות הפרויקט

הצגת פרופיל החברה,  –ספקי משנה בכירים 

 תפקידם בפרויקט, תמיכת הנהלה בצוות הפרויקט

4.3.1 

4.3.2 

מנכ"ל / 

נציג 

 הנהלה

 דקות 20

2 

צוות ואנשי מפתח 

כולל ספקי וקבלני 

 משנה

מבנה ארגוני של צוות הפרויקט, הצגת אנשי 

 המפתח ותאור ניסיונם הרלוונטי.

  תאור שיטת עבודת הצוותים המתוכננת לפרויקט. 

4.3.4 

4.3.5 

4.3.6 

מנהל 

 הפרויקט
 דקות 30

 דקות 10    הפסקה 

3 
ארכיטקטורה 

 ותפיסת פתרון 

ארכיטקטורה טכנולוגית ואפליקטיבית, כלים 

, היבטים SAP-Microsoftומוצרים, גבולות גזרה 

, העבודה HANA טכנולוגיים )לרבות דגש על 

שונים(, ממשק משתמש,  DB המשולבת בין סוגי 

 Master  -ניהול תהליכים מימוש לוגיקה עסקית ו

Dataים, שילוב , אינטגרציה בין הרכיב

CRM   ארגוני, תשתיות גנריות 

2.3 

3.3 

ארכיטקט 

ראשי + 

מנהל 

 הפרויקט

 דקות 50

 דקות 10    הפסקה  

 מימוש  4

מתודולוגית המימוש, ניהול ופיתוח במערכות 

השונות, ניהול האינטגרציה לתהליכים חוצי מודולים 

ומערכות, מתודולוגית הטיוב וההסבה, ההדרכה 

איכות לאורך חיי הפרויקט, ניהול וההטמעה, ניהול 

סיכונים לאורך חיי הפרויקט, אופן ביצוע התחזוקה 

בתקופת האחריות והתחזוקה, אופן שילוב אנשי 

מכבי והעברת הידע )מתן דוגמאות מעשיות(,תמיכת 

ההנהלה בפרויקט )בקרה על ביצוע הפרויקט, 

   תמיכה בעת משבר וכד'(, תכנית עבודה. 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

מנהל 

 הפרויקט
 דקות 40

5 
מעורבות יצרני 

 התוכנה 

אופן שילוב היצרן במהלך חיי הפרויקט, אחריות, 

 העברת ידע, בקרות ואישורים
4.3.10 

מנהל 

 הפרויקט
 דקות 10

6 
שאלות ותשובות + 

 סיכום 
 דקות 10   הצגת שאלות ע"י מכבי

 

7 
ראיון אישי עם 

 מנהל פרויקט 
 דקות  40   

8 
אישי עם ראיון 

 הארכיטקט הראשי
 דקות 20   
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 החשב הכללישל תעריפי גג 
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 'נספח יב

 134/2015מכרז פומבי דו שלבי מספר 

 מערכת ניהול חבר

 

 מפרט תקציר

 )לפרסום טרם רכישת מסמכי המכרז(

 

חלק מהמפרט המלא )נספח א'( המהווה חלק ממסמכי  אינותקציר זה 

הנאמר  כל אינו ממצה את, אלא תקציר בלבד. תקציר זה המכרז

 במפרט, בנספחיו והוראותיו.

 

המפרט המלא )נספח א'( יימסר לידי רוכשי המכרז, בכפוף לחתימתם 

 3.1על כתב התחייבות לשמירת סודיות )נספח ט'(, כאמור בסעיף 

 כרז.לפרק המנהלה במ

 

בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקציר זה לבין המפרט )נספח א'( 

 יגבר האמור במפרט )נספח א'(. –
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 תכולת המפרט )נספח א'(

ל את ניהול כלל ההיבטים מיועדת לכלו -מערכת ניהול החבר )להלן "המערכת"(  –  תכולת המפרט .1

 המנהליים של החבר )להבדיל מהיבטים רפואיים(, לאורך כל מחזור חיי החבר. 

פרט קיימות )ביניהן חברות, קופה וגביה(. תכולת מ AS/400המערכת מיועדת  להחליף מספר מערכות  .2

ז רשומת אב ותהליכי התחשבנות עם החבר. בהמשך )לא כלול במכר זה כוללת בעיקרה ניהול תהליכי

זה( המערכת תאפשר לכנס לתוכה גם חלקים מתוך מערכות אחרות העוסקות בניהול ההיבטים 

יות, המנהליים בתחום  פעולות ותהליכים במתן השירות כדוגמת החזרים כספיים לחבר, הפקת התחייבו

דרטי ואינטגרטיבי של האירועים עצמם )בשילוב מנוע חוקה נתוך ניהול סט –אישורי תרופות וכד' 

ך ליישום בחינת הזכאות(. במסגרת מכרז זה הפעלת מסכים ותהליכים אלו תתבצע מתוך המערכת, תו

 כפי שמפורט בפרק היישום.  On-Webשימוש בכלי 

 יישומים מרכזיים:  3תכולת המפרט תיושם באמצעות  .3

שתנהל את תהליכי האינטרקציות של החבר  קרוסופטמישל חברת  CRM Dynamicsערכת מ .א

ואחרים. במערכת ינוהלו תהליכי הפניות והאירועים  מבוססי נציג -עם מכבי בערוצים השונים 

 )מוקדים, מרכזים רפואיים וכד'(. 

חברים והסכמים(, את הלוגיקה של נתוני  )מאגר Master Data -שינהל את נתוני ה ליבהמערך  .ב

יע . על הספק להצSAPהעבודה השונים. מערך זה ייושם על בסיס טכנולוגיית  האב, ואת תהליכי

 מודול מתאים לניהול פונקציונליות זו על בסיס הדרישות.      

שינהל  SAPת למגזר הציבורי של חבר Tax and Revenue) Management) TRM -מודול ה .ג

 את כל ההיבטים הפיננסיים ומערך ההתחשבנות מול החבר. 

מבקשת לקבל הצעה לפתרון אינטגרטיבי מקצה לקצה ומענה לתהליכים העסקיים ולתהליכי מכבי  .4

ין העבודה הרוחביים באמצעות הפלטפורמות הנבחרות. על הספק  בהצעתו להציע מענה לאינטגרציה ב

 מערכות אלו תוך פרוט מה וכיצד ינוהל באיזו מערכת.

 Microsoft Dynamics CRM ארגונית שפועלת על טכנולוגיית  CRMבמכבי קיימת מערכת  .5

כרז זה, תאפשר לשלב שתפותח בפרויקט "ניהול החבר", במסגרת מ CRM-(. מערכת ה2011)גרסה 

ת על מנת שמכבי תוכל לנהל את כלל הארגוני הקיימ CRM-בתוכה בעתיד באופן מלא את מערכת ה

ת אחת. לצורך זה על הספק כחלק מתהליך האיפיון האינטרקציות של החבר באופן סטנדרטי במערכ

היום,   Dynamics-יהיה ללמוד ולהבין את תפיסת הפתרון הטכנולוגית והאפליקטיבית הקיימת ב

הארגוני לתוך  CRM-בפתרונות הקיימים ולהתכנס אליהם על מנת לאפשר בעתיד את מיזוג תהליכי ה

ת למעט המקרים בהם מצויינות משימות מפורשו המערכת. פעילות זו אינה כלולה בתכולת מפרט זה,

 . )כדוגמת מנגנוני ניווט, שולחנות עבודה, תהליכים חוצי מערכות שכלולים בפרק היישום וכד'(

 (, תהיה התייחסות גם למתווה העתידי של המערכת, כאשרBlueprintבשלב הראשוני של הפרויקט ) .6

 זה )עפ"י הפרוט בפרק היישום(.   אפיון מפורט יתבצע עבור התהליכים הכלולים במפרט

 

 לקוח/ מומחה היישום

 משתמשים, בסיווג עפ"י הקבוצות הבאות:  2000-3000המערכת העתידית תשרת 

  משתמשים במחוזות ובמרכזים הרפואיים 

  מוקדים שונים 

  משתמשי מטה 

   משתמשים מזדמנים 

  משתמשים חיצוניים כדוגמת עובדי חברה מבטחת 
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 מתווה כללי –פתרון ארכיטקטורת 

 

 מימוש

המכרז הינו עבור אספקה ויישום של המערכת באחריות מלאה של הספק הראשי )עפ"י הפרוט בפרק המימוש 

 (. הטמעת המערכת ויישומה  תתבצע תוך תאום מלא fixed priceשל המכרז( ותתבצע בשיטת מחיר קבוע  )

ושיתוף עם אגף מערכות מידע במכבי בהתאם למפרט, להגדרות, אחריות הספק ותכולות העבודה המפורטות 

 בבכל מסמכי המכרז ובהסכם. 

 שיתוף,  פיתוח ויישום המערכת, פיתוח ויישום ממשקים )בBlueprintאבני הדרך הראשיות יהיו: הכנה והצגת 

עם מכבי( הסבת מערכות קיימות, בדיקות מסירה, התקנת התוכנה, תיעוד, ביצוע הדרכה והטמעה )בשיטת 

Train the trainersמכרז (, שנת אחריות שתחל מיום מסירת אבן הדרך האחרונה. כמו כן, מוגדרות במסגרת ה

 תכולות עבודה נוספות אופציונליות למכבי )תחזוקה ועוד(.    

 מדת הזכות להעסיק ספק משנה בכיר ו/או קבלני משנה וכן, ידרש הספק הראשי להתקשר עםלספק הראשי עו

 לצורך ליווי הפרויקט, הכל בהתאם למפרט ולנדרש במסמכי המכרז ובהסכם.  SAPחברת 

לול מובהר, בכל מקרה, כי לספק הראשי ולו בלבד מחויבות ואחריות כוללת להצעתו וכן לביצוע ועמידה במכ

י כרז לרבות אחריותו לכלל ההצעה והפתרון, לאחריות מלאה על עבודת ספק המשנה הבכיר וקבלנדרישות המ

 המשנה ולאיכות תוצריהם. 

לכלל רכיבי המערכת ושתי יחידות מסירה  Blueprintהפרויקט יכלול שלוש אבני דרך מרכזיות: ביצוע 

שלכותיה על השלבים הבאים )עלות, מוש והתהיה בסיס לעדכון תכנית המי Blueprint -מרכזיות. תכולת ה

בי לו"ז, סיכונים וכד'( במסגרת לוח הזמנים הכולל שהציע הספק )ממנו לא תהיה סטיה אלא אם הזמינה מכ

שוש"ים )שינויים ושיפורים(. בתום שלב זה מכבי תהיה רשאית לשנות את תכולות הפרויקט או להפסיקו 

 בהתאם להחלטותיה. 

רכזית( תכלול את תכולת המערכת כולה למעט ניהול ביטוח סיעודי. יחידת יחידת המסירה הראשונה )המ

 המסירה השניה תכלול גם את ניהול מערך הביטוח הסיעודי.  

ם חתימת ההסכם ועד מועד העלייה לאויר של חודש )מיו 24-משך כל הפרויקט על כל שלביו לא יימשך יותר מ

 חודש לכל היותר מיום חתימת הסכם 18עלה לאויר תוך יחידת המסירה האחרונה( יחידת מסירה הראשונה ת

נאמר במסמכי הכל בכפוף ל -חודשים מתום מועד מסירת המערכת  12ההתקשרות  ובנוסף תקופת אחריות בת 

 המכרז, במפרט ובהסכם.

 

1 2 3 


