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 מנהלה

 כללי .1

לספק  יםהמסוגל יםספק שניעד להתקשר עם  מעוניינת "(מכבי שירותי בריאות )להלן: "מכבי .1.1
ציוד למדפסות, סורקים, ציוד היקפי ו ומתכלים מחשבים אישיים, שרתים, מדפסותלמכבי 
  .בפריסה ארצית שירותי תחזוקה לציודוכן (, "הציוד" :)להלןנילווה 

באתרי מכבי ובמרפאות שירות התחזוקה את הציוד ו כלו למכבי את /ספקיים /ים הזוכ/הספק .1.2
 על פי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי. בחלוקה, להלן( כהגדרתם) במחוזות רופאים עצמאיים

 המחוזות , תהא מכבי רשאית לשנות את חלוקתוהאופציות במהלך תקופת ההתקשרות
וכן להוסיף מתקנים, מרפאות רופאים עצמאיים ובתי  בין הספקים הזוכים, האתרים השוניםו

 יום.   60מוקדמת של יקול דעתה הבלעדי בהודעה של פי עהכל  ,עובדים

מכבי  , תהאData Center -העבור חדרי ים /ים וציוד נלווה לשרת/שרת רכישתמובהר, כי לצורך  .1.3
של שרת/ים  רכישה כלשני הספקים הזוכים לפני אמצעות תיחור בין בהרכש את בצע רשאית ל

 .Data Center-הלחדרי  לשרת/ים וציוד נלווה

ספק זוכה ידי -יינתנו על Data Center -עבור חדרי ה (בעלות חודשית קבועה)תחזוקה השירותי 
 לעיל. 1.2במסגרת החלוקה על פי סעיף  לעיל מהספקים הזוכים כאמוראחד 

שירותי התחזוקה לאתרי מכבי ספקת הציוד ומתן אלמכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות  .1.4
נספח ) הכמויות המוערכות כמפורט במפרט ולמרפאות הרופאים העצמאיים בהתאם לאומדן

 .מסמכי המכרזוב ('נספח גטופס ההצעה )ב ,(א'

לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך  תהאעם הספק/ים הזוכה/ים  ההתקשרות .1.5
בנות שנה אחת בכל פעם,  תקופות נוספות 7-ב פרדנבעם כל ספק זוכה  את תקופת ההסכם

  ( מיטיבים, בתיאום עם הזוכה.2( זהים; או )1בתנאים )

 מכבי  או כל הצעה שהיא. ותביותר, חלק מההצע ותהזול ותמכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצע .1.6
 פי שיקול דעתה הבלעדי.-, הכל עלןבלבד או את כול ותרשאית לקבל חלק מההצע

למרות החלוקה שתבוצע בין הספקים הזוכים עפ"י מחוזות, על כל אחד כי  ,בזאתומודגש ובהר מ .1.7
שכן יתכנו  ,בפריסה ארציתהתחזוקה למתן שירות לאספקת הציוד ומהספקים הזוכים להיערך 

 מקרים שציוד הממוקם שלא במתקן מכבי ישוייך ארגונית למחוז שונה ממחוזו הגיאוגרפי.

יחולו על הגופים  /יםההזוכהספק/ים מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין  .1.8
 ירצו בכך. גופים אלה וככל ש, אם להלןהנוספים כהגדרתם 

 

 הגדרות .2

בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות 
 מסמך.שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו 

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 123/2015מספר  רגיל פומבי מכרז  "המכרז"

אסותא מרכזים רפואיים בע"מ, קרן מכבי )ע"ר(, מכבידנט בע"מ, נ.ב.ט. ניסוי   "הגופים הנוספים"
  .ביצוע וטכנולוגיה בע"מ, מכבי יזמות וניהול בע"מ, בית בלב בע"מ

ציוד היקפי  מתכלים למדפסות, מדפסות, מסכים, סורקים, מחשבים אישיים, שרתים,                 "הציוד"
 .נלווהציוד ו

של מכבי,  רופאים בית מתקן, מכונים, מעבדות, בתי מרקחת, םירפואימרכזים   מכבי" אתרי"
מכבי או  פועלת בווכל מתקן אחר  עובדים בתימוקדים טלפוניים, משרדי מכבי, 

 אשר מותקן בו ציוד מכבי. 

 .מכבי של יחידות/לקוחות מספר להיות יכולים אחד באתר   

  אתר  שאינו הפועלים ממתקן  שירותים למכבי,  ונותני  עצמאיים  רופאים מרפאות  רופאים מרפאות"
 אך עושים שימוש בציוד מחשוב שסופק ע"י מכבי.מכבי,  "עצמאיים

, הציוד למרפאות רופאים עצמאיים הינו אופציונלירכישת והתחזוקה שירות  
בכל מקרה, ככל שמכבי תבחר כאמור לרכוש  .מכבידעתה הבלעדי של לשיקול 

, הן תיחשבנה כלקוח/יחידה עצמאיים רופאים מרפאותציוד ושירות תחזוקה ל
 אחת.

 מכבי שירותים )כמו רופאיבתי נותני בתי מתאמות שירות רפואי, , בתי אחיותכגון   "בתי עובדים"
 .מכבי עמדות מותקנות בהם מביתם(
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ו/או תיקון והחלפת חלקים ו/או אביזרים מקולקלים בציוד, באתרי מכבי  "שירות תחזוקה"
, התקנת ציוד חליפי עד לגמר ספקו/או במעבדות הבמרפאות רופאים עצמאיים 

טיפולים טיפול בתקלות בתוכנה ושיחזור נתונים, תמיכה, , ספקהתיקון במעבדות ה
מונעים לפי הוראות יצרן, עדכוני תוכנה ואספקת חלפים הדרושים לשמירת הציוד 

מסמכי ב ל עפ"י המפורטווהכ ד לתפעול תקיןבמצב תקין או לשם השבת הציו
זוקה יינתן הן לציוד הקיים במכבי לפני חתלמען הסר ספק, שירות ה המכרז.
 שיירכש. חדש ההסכם והן לציודחתימת 

  עצמאיים רופאים מרפאותלומכבי  אתרילישירות  אספקת הציוד ושירותי תחזוקה "השירות/
 .ולבתי עובדים השירותים"

כטכנאי מומחה שנים ומעלה ובעל הסמכה רשמית  5טכנאי שירות בעל ניסיון של   "טכנאי מומחה"
 אשר לו הוא נותן את השירות. יצרן הציודאת מ

  .שנתיים במתן שרות לציודטכנאי שירות בעל ניסיון של   "טכנאי שירות"

המורכבות מאתרי מכבי, בתי עובדים הישויות  "מחוזות"כלעניין מכרז זה יחשבו  "מחוזות מכבי"
 :ומרפאות רופאים עצמאים כפי שמפורט בטבלה הר"מ

 "מחוזות מכבי"
מס' 
 אתרי
 מכבי

מס' בתי 
 עובדים

מרפאות רופאים 
 )אופציה **עצמאיים 

 (לפי החלטת מכבי
 , ובנוסף:"אבת מכבי מטה

 בלוד הלוגיסטי המרכז  

 (השומר תלשיבא ) ת החוליםמכבי במתקן בבי מוקד 

 מחשוב אישי, ללא ה( אתר מגהלאב-Data Center) 
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 100-כ
בתי 

  עובדים 
 

0 

 880 20 -כ 66 מחוז צפון

 850 20 -כ 50 מחוז שרון

 730 20 -כ 42 מחוז מרכז )כולל אילת(

 1300 20 -כ 79 מחוז ירושלים והשפלה

 333 20 -כ 76 מחוז הדרום

   64  (מרקחת בתי) פארם מכבי
 

  :Data Center -חדרי ה
מגהלאב בקריית המדע  אתר ;"את 27 המרד אתר ;יפו אתר

 DRPואתר גיבוי  ;כולל מחשוב האישי באתר(לא בנס ציונה )
 .(הוחלט עתידי טרם)מיקום  2015-16 -ל המתוכנן חדש 

3  
+(1 

 עתידי(

  

 
 מפת חלוקה גיאוגרפית של המחוזות -ראה נספח ט'  *

 –מרפאות רופאים עצמאיים לציוד מחשוב בו תספק מכבי מהלך לבעתיד בכוונת מכבי לצאת   **
יעשה התחזוקה רות ישועלות הציוד . תמחור בפריסה מדורגתעמדות מחשב  4,000 -הערכה של כ

 .1', בנספח גמרפאהעמדת מחשב בכל  רעבונפרד בב

החלוקה י פ-לעולא  ,במכבי הארגוני השיוךפי -ללמחוזות יבוצע ע בבתי עובדיםהציוד  שיוךיובהר כי  *** 
 .הגיאוגרפית של מיקום בית העובד

 
 למסמכי המכרז. נספח ב' - ההתקשרותהגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם 

 

 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

בי שירותי בריאות", ברח' במשרדי "מכ מסמכיוהמעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את 
בין  ,ה'-בימים א' , מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדלגב' , אצל 14אביב, קומה -תלב 27המרד 

  של סךבתמורה לתשלום  23.11.15 ליום ועד 9.11.15מיום  , החלכל זאת. 10:00-14:00השעות 
  במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.)שלא יוחזר(, ש"ח   2,000
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 בירורים ופניות .3.2

בשעה  1.12.15עד ליום  מסמכיוניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או  .3.2.1
 , כאמור לעיל.ועדת המכרזים רכזת, ענת מנדלמכבי: גב'  נציגתאל , 12:00

באמצעות דואר , 'זכנספח בנוסח ובמבנה המצ"ב  Wordזאת אך ורק בקובץ 
. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר mandel_an@mac.org.il: אלקטרוני

 .03-5143643בטלפון מס':  פנייתוהגעת 

 תענינה.לא לעיל פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.2.2

שלחנה יתכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.2.3
 , וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.התשובות ממכבי

  דואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.4
 .17.12.15 עד ליום

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

דנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם אך במסירה י ההצעה .3.3.1
רכזת ועדת המכרזים, ברח'  -לידי גב' ענת מנדל ,  123/2015פומבי מספר ורק "מכרז 

 " .14, תל אביב, קומה 27המרד 

 . המועד האחרון להגשת10:00-14:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.3.2
הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא  .12:00בשעה  31.12.15יום ההצעות הוא 

 תתקבלנה!

, םחתימתלאחר  ,1'ג-ים ג' וכנספחההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .3.3.3
מסמכים  כלהוא חלק מהם, וביחד עם  מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה כל בצירוף

הנדרש במכרז, , וכמפורט עפ"י בטופס ההצעה 3סעיף , כמפורט בשיש לצרף להצעה
 וזאת בעותק אחד.

 .נרכשו ממכבישכפי מען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז ל .3.3.4
מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את  תכלול את כלהיא 

 ואת החתימות כנדרש.כל הפרטים הנדרשים 

לתיבת המכרזים, תוחתם המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה  .3.3.5
ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך רכזת המעטפה ע"י 

 ושעת קבלה.

הצעות השל  ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה .3.3.6
 לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

התקשרות, הזכויות האת כדאיות הסכם  וועל אחריות ל המציע לבדוק בעצמוע .3.3.7
המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם 

שהצעתו תזכה. המציע יברר אם וככל  ,להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם
האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או  את כל

 ה, עקב כך.מי מטעמ

  

mailto:mahat_s@mac.org.il
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 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

משתקפים  , לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם 2012-2014 בשנים הכנסותיו .4.1.3
 .אחת מהשניםכל ל ,לפחות ,₪מיליון  10 בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן

המורשה למכירה, התקנה  םכי הוא נציגהציוד המוצע על ידו  ניבידיו אישור מיצר .4.1.4
 .בישראלותחזוקה 

 SLA-י הפ-לעבפריסה ארצית  מסוגל לספק למכבי את הציוד ושירותי התחזוקה .4.1.5
 .ההתקשרות )נספח ב' למסמכי המכרז( המוגדר בהסכם

באמצעות , ולא בעצמו בפריסה ארציתמסוגל לספק למכבי את שירות התחזוקה  .4.1.6
את שירות ספק הספק הזוכה יהא רשאי לבאילת וסביבתה רק  קבלן משנה.

 .שור מראש של מכבייבכפוף לא ,קבלן משנהבאמצעות בלבד התחזוקה 

ושירותי  הציוד המוצע באספקת פחותשנים ל ארבעבישראל של בעל נסיון מוכח  הינו .4.1.7
  .התחזוקה

בפריסה ארצית תחזוקה ותמיכה  יהמעניק שרותומוקד מאוייש מפעיל מערך שרות  .4.1.8
 הארגוניםכשבכל אחד מ ,לפחות ארגונים 3 עבורתחנות עבודה,  7,500למינימום 

 אתרים שונים ברחבי הארץ. 100בלפחות  ותהנמצא תחנות עבודה 2,500לפחות 

חדרי  3-לבפריסה ארצית רות תחזוקה ותמיכה ירות המעניק שימפעיל מערך ש .4.1.9
 שרתים פיזיים כל אחד. 150המכילים לפחות  לפחות מחשב

מומחים בעלי הסמכות מתאימות בתחומים הרלוונטיים טכנאים  10לפחות  מעסיק .4.1.10
 להצעה.   

 .ISO 9001בעל תקן  .4.1.11

בהתאם לאמור , ₪ 50,000ל ש ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך .4.1.12
  להלן. 6 בסעיף

  עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש. .4.1.13

והגיש תוכנית למימוש חובת שיתוף פעולה שיתוף פעולה תעשייתי התחייב לקיים  .4.1.14
)ג( לתקנות חובת 5בהתאם לתקנה למכרז זה, הכל  'י כנספחתעשייתי, בנוסח המצ"ב 

  .2007-המכרזים )חובת שיתוף פעולה תעשייתי(, התשס"ז

 ןלפירעו, ובכפוף רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך .4.1.15
 התשלום בפועל.

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
אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי 

ר אחר יקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל ניייתוך פרק זמן קצוב ש
 כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

( יום מהמועד האחרון להגשת מאה וחמישים) 150כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,המציע יאשר .5.1
מכבי לבקש  , רשאיתההצעות. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים

 כל אחת, ( יוםתשעים) 90ת של עד ונוספות מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופ
רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על  ובמקרה זה יהיה כל מציע

 .שלח על ידי מכבי בכתביביטול הצעתו. בקשה כאמור ת
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שלח למכבי על ידי המציע יאו על ביטול ההצעות, ת הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות .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. עבודה

 מציע.על ידי ה 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

אלף  )חמישים  ₪ 50,000 הצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל שלל .6.1
למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו  ה' כנספחפי הנוסח המצורף -(, עלשקלים חדשים

. הערבות ימים ממועד הדרישה)עשרה(  10, אשר תשולם בתוך ("הערבות"באופן מהותי )להלן: 
 . מכבי שירותי בריאותהוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם  כי ,תציין במפורש

 60ות נוספות בנות צדדי את הערבות לתקופ-נוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חדב .6.2
לעיל, ותהיה בתוקף  5סעיף פי -, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך עלכל אחת )ששים( יום

 זו. נוספתלתקופה 

 של הערבות חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת .6.3
כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי  ה,חלק אוה כול, מציע

 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, בתכסיסנות המכרז במהלך נהג הוא .6.3.1

 ;מדויק בלתי מידע מהותי או מטעה מידע 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
 , ביטוחיםה(. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת "ביטוחיםהעריכת 
 .ביטוחה חברת ידי על חתומה

בסכומי הפוליסות או שינויים מהותיים  שינוייםהחתומה שתוגש  בטיוטא, כי לא יתקבלו יובהר .7.2
 תיפסל, הנדרשות מהפוליסות איזו 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

 הבלעדי דעתהיהיו נתונים לשיקול  ל"הנ הטיוטהגבי -עלשייעשו  מהותיים שאינם נוסח שינויי
 .כאמור ההכרזה למועדמכבי, שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד  של

 לעיל. 3ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף  שאלות .7.3

 את ההתקשרות הסכם על החתימה מועד לפני יום, למכבי להמציא מתחייב במכרז הזוכה .7.4
 .הביטוח חברת ידי על ומאושר חתום, ביטוחיםהאישור עריכת 

 

 במכרז ומסגרת ההתקשרות יםה/בחירת הזוכ .8

חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, מ .8.1
 פי שיקול דעתה הבלעדי.-רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על
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 במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים /ותהזוכה /ותאמות המידה לבחירת ההצעה .8.2
על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת  והכל ,%40 -; ואיכות %60 -מחיר : להלןמפורטים ה

 .למכבי את מירב היתרונות /ותהמעניקה /ותההצעה /נהבחריהמכרזים, ובאופן שת

 :ציון המחיר .8.3

ציון המחיר ייקבע על פי סכום מכפלת מחירי פריטי הציוד ומחירי שירות התחזוקה באומדן 
 .1'ובנספח ג הכמויות השנתיות שבטופס ההצעה כמפורט בנספח ג'

 .בלבד למתכלים מקורייםשקלול הצעת המחיר הכוללת יבוסס על הצעת מחיר 

 : ציון האיכות

 .'ח כנספחציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב  .8.3.1

 את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של ועדת המכרזים תבחן .8.3.2
המציע, מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, 

, על סמך שביעות מך הנתונים שצרף להצעהס על מוניטין של היצרן ונסיון בארץ,
וכן על סמך בדיקת  ,רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמות עם המציע

פי כל ממצא אחר -לוכן ע לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, המלצות
שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור 

 להלן. 8.7 עיףבס

ידו -פי דרישת מכבי וללא תשלום, את הציוד המוצע על-, עלישאילהמציע במכרז  .8.3.3
יום  14ימים, וזאת בתוך  ייםחודשכלהדגמה וניסיון לתקופה של )למעט שרתים( 

 מכבי, ככל שיידרש. מדרישת 

ברכיבים  איכות מזעריהצעה של מציע שלא יעמוד בציון  תדחהועדת המכרזים  .8.3.4
לעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או דהכלולים בסעיפי האיכות 

יקבע יש אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן
 על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 

לעיל  4בתנאים המוקדמים שבסעיף נתן אך ורק לגבי הצעות שעמדו ייודגש כי הציון המשוקלל י .8.4
 .ובדרישות ההכרחיות במפרט

סיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא יהמועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "נבאם  .8.5
מציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד רשאית להעניק את הזכייה ל

 .סיון גרוע" עם מציע זה ישלמכבי לא היה "נ

 סיון גרוע" פירושן: ילצורכי סעיף זה, המילים "נ

 ;השירותים המוצרים ו/או אי שביעות רצון מאיכות .א

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

לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול רשאית  ועדת המכרזים תהא .8.6
דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו 

 במסגרת שיקוליה.

שימונה  הצוות ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. .8.7
את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון 

אם תהא סבורה שמגיש  ,המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה /מוצרלשירות
 ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

 ת, כלפי מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרו .8.8
 מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.

וכן הלאה, למקרה  רביעיוזוכה  שלישיועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה  .8.9
 מכל סיבה  שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל,

 חודשים מיום תחילתו.ה( )שלוש 3 י מכבי בתוךיד-לשהיא, או יבוטל ע

באחריות המציע לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לעניין המענה הטכני לבין הצהרות היצרן.  .8.10
היה ותתגלה סתירה, מכבי תתייחס לנתוני היצרן בלבד או שתפסול את ההצעה, הכל על פי 

 שיקול דעתה הבלעדי. 

)ה( 5לאישור הרשפ"ת כאמור בתקנה התקשרות עם המציע לאחר הכרזתו כזוכה במכרז כפופה ה .8.11
 .2007-לתקנות חובת המכרזים )חובת שיתוף פעולה תעשייתי(, התשס"ז
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 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .9

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

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

 וחמישה)שלושים  35%פעולה תעשייתי בשיעור של לפחות  תוףילש לפעול מתחייב הזוכה .9.2
 2007-"זתשסה, הכל בהתאם לתקנות חובת המכרזים )חובת שיתוף פעולה תעשייתי(, (אחוזים

 "ת.הרשפ ולהנחיות

מובהר בזאת, כי במהלך תקופת ההתקשרות תהא מכבי רשאית לרכוש מהזוכה דגם  .9.3
(, בכפוף להתקיימות כל "הדגם המשודרג"נשוא הסכם זה )להלן:  הציודחדש/משודרג יותר של 

 התנאים המצטברים שלהלן:

 הדגם המשודרג אינו נופל באיכותו מהדגם בו זכה הזוכה במכרז; .9.3.1

התנאים המוקדמים והתנאים ההכרחיים הקבועים  הדגם המשודרג עונה על כל .9.3.2
 במכרז ובמפרט;

מחירו של הדגם המשודרג אינו עולה על המחיר שלגביו נקבעה זכייתו של הזוכה  .9.3.3
   במכרז.

 המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. מסמכי .9.4

ערבות בנקאית אוטונומית  מכבי, ימסור המציע הזוכה לההתקשרות במעמד החתימה על הסכם .9.5
 נוסח המצ"ב.פי ה-לביצוע התחייבויותיו על

)שלושים וחמישה  35%הזוכה מתחייב לפעול לשיתוף פעולה תעשייתי בשיעור של לפחות  .9.6
, והכל בהתאם לתקנות 'י בנספחאחוזים(, כמפורט בהתחייבות ובתוכנית שהגיש בנוסח כמפורט 

 ולהנחיות הרשפ"ת.  2007-תי(, התשס"זחובת המכרזים )חובת שיתוף פעולה תעשיי

 

 ביטול המכרז .10

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

והכל   לווה ושירותי תחזוקהמסכים, שרתים, מדפסות, מתכלים למדפסות ציוד היקפי וני
 (.'נספח בכמפורט בהסכם ההתקשרות )והכל   כמפורט בהסכם ההתקשרות

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

 .כאמור

רוכשי המכרז או לכל המציעים, לפי שלח בדואר אלקטרוני לכל יביטול המכרז תהודעה על  .10.3
 העניין.

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

 

 המכרז במסמכי עיון .11

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

 או חלק ממנהלשעה  ₪ 005של  סךמראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום 
 כאמור.למכבי לכיסוי העלות הכרוכה במתן זכות העיון 

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

 ובכתב ממכבי. 

 

 בעלות על מסמכי המכרז .12
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למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין  נם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועברימסמכי המכרז ה
לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש 

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

 

 מכות שיפוטס .13

רים למכרז זה סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשו
 יפו.  -תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל אביב 
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 נספח א'

 מפרט
 כל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות אלא אם צוין אחרת

 

 (ניידים, ומגירת כספיםמחשבים צגים, ונייחים אישיים )מחשבים מחשבים  .1

 

 וצגים מחשבים נייחים .1.1
  .DELL או/ו LENOVO או/ו HP החברות מתוצרת  יוצעו זה למפרט המחשבים

 סטנדרטית עבודה עמדת –מפרט טכני  .1.1.1

 1 קוד מפרט 

 MiniTower מארז

 לפחות Intel® Core™ i5-4570 מעבד

 Intel H81 ערכת שבבים

 לפחות 4GB (One DIMM) Standard כמות זיכרון)סטנ' / מקס'(

16GB  מינימום יכולת הרחבה 

 לפחות 250GB SATA 3.0 7200 rpm דיסק קשיח

 Integrated HD כרטיס מסך

 לתצוגה מורחבת על שני מסכים ללא כרטיס מסך נוסף. יכולת

 Integrated 100/1000 Ethernet כרטיס רשת

 DVD  ROM READ ONLY כונן אופטי

 ללא כונן דיסקטים

 Integrated HD אודיו

  USBתוצרת היצרן המוצע, חיבור  OPTICAL Wheel Mouse  עכבר 

  USB, תוצרת היצרן המוצע, יציאת  Full size מקלדת

 מלפנים(.  2ומעלה )לפחות  USB 2.0  יציאות מסוג  8לפחות  יציאות חיצוניות

 יציאות קדמיות נוספות: שקע מיקרופון, שקע אוזניות.

 .PS2יציאות  2

, VGA ,Serialיציאות אחוריות נוספות: שקע מיקרופון, שקע אוזניות, 

RJ45 ,Display Port. 

 Microsoft® Windows 7® Pro or 8.1 Pro OEM  מערכת הפעלה

 לפחות.

 .4/2016עד ל   Windows 10התחייבות לתאימות ל 

 ומעלה  85% יעילות ספק הכוח

תוספות אופציונאליות 

ראה  –מתומחרות בנפרד 

 1-גנספח 

 RAMזיכרון  4GBתוספת 

 DisplayPort - DVI כבל 

  Desktop Tinyעמדת עבודה  -מפרט טכני  .1.1.2
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 2 קוד מפרט 

 SFFמארז בתצורת  מארז

 לפחות Intel Core i5-4570T Processor( 2.90GHz  4MB) מעבד

 לפחות 4GB (One DIMM) Standard כמות זיכרון)סטנ' / מקס'(

16GB  מינימום יכולת הרחבה  

 לפחות 250GB SATA 3.0 7200 rpm דיסק קשיח

 Integrated HD כרטיס מסך

 לתצוגה מורחבת על שני מסכים ללא כרטיס מסך נוסף. יכולת

 Integrated 100/1000 Ethernet כרטיס רשת

 ללא כונן אופטי

 ללא כונן דיסקטים

 Integrated HD אודיו

  USBתוצרת היצרן המוצע, חיבור  OPTICAL Wheel Mouse  עכבר 

  USB, תוצרת היצרן המוצע, יציאת  Full size מקלדת

 מלפנים(.  2ומעלה )לפחות  USB 2.0  יציאות מסוג  5לפחות  יציאות חיצוניות

 .RJ45יציאות נוספות: שקע מיקרופון, שקע אוזניות, 

 לפחות.Microsoft® Windows 7® Pro or 8.1 Pro OEM  מערכת הפעלה

 .4/2016עד ל   Windows 10התחייבות לתאימות ל 

תוספות אופציונאליות 

ראה  –מתומחרות בנפרד 

 1-גנספח 

 RAMזיכרון  4GBתוספת 

 

 Thin Client עבודה עמדת –מפרט טכני  .1.1.3

 3 קוד מפרט 

 לפחות AMD GX-217GA / Intel Celeron N2807 מעבד

 לפחות 4GB (One DIMM) Standard כמות זיכרון)סטנ' / מקס'(

16GB מינימום יכולת הרחבה 

 לפחות 64GB SSD דיסק קשיח

 Integrated HD כרטיס מסך
 לתצוגה מורחבת על שני מסכים ללא כרטיס מסך נוסף. יכולת

 Integrated 100/1000 Ethernet כרטיס רשת

 ללא כונן אופטי

 ללא כונן דיסקטים

 Integrated HD אודיו

  USBתוצרת היצרן המוצע, חיבור  OPTICAL Wheel Mouse  עכבר 
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 3 קוד מפרט 

  USB, תוצרת היצרן המוצע, יציאת  Full size מקלדת

 מלפנים(.  2ומעלה )לפחות  USB 2.0  יציאות מסוג  6לפחות  יציאות חיצוניות

 ע מיקרופון, שקע אוזניותיציאות קדמיות נוספות: שק

 Windows Embedded Standard 7P מערכת הפעלה

 

 Thin Clients -יש לכלול מערכת ניהול ל מערכת ניהול

תוספות אופציונאליות 

ראה  –מתומחרות בנפרד 

 1-גנספח 

 RAMזיכרון  4GBתוספת 

 

 All in Oneעבודה  עמדת -מפרט טכני  .1.1.4

 4 קוד מפרט

 לפחות Intel Core i5-4570T Processor( 2.90GHz  4MB) מעבד

 זיכרון
4GB DDR3 לפחות 

 8GBמינימום יכולת הרחבה 
 

 לפחות 500GB 7200 RPM SATA3 פנימי אחסון

  )אינטש( 21.5''"23-- מסך גודל

 לפחות x 1080 1920 רזולוצית מסך

 Integrated 10/100/1000 Ethernet תקשורת חוטית

 שמע
 

 כרטיס קול מובנה
 רמקולים מובנים
 מיקרופון מובנה

 יציאות

Headphones 
Microphone 

RJ-45 
3 X USB 2.0  לפחות 

 לפחות.Microsoft® Windows 7® Pro or 8.1 Pro OEM  מערכת הפעלה

 .4/2016עד ל   Windows 10התחייבות לתאימות ל 

 אנגלית + עברית חרוטה מקלדת

 DVD-ROM Slim כונן אופטי מובנה

תוספות אופציונאליות 

ראה  –מתומחרות בנפרד 

 1-גנספח 

 RAMזיכרון  4GBתוספת 

 

 ביצועים תעתיר עמדת עבודה –מפרט טכני  .1.1.5

 5 קוד מפרט 

 MiniTower מארז

 )Intel Core i7-4770 Processor (8MB Cache, up to 3.90GHz מעבד
 לפחות

 Intel H81 ערכת שבבים
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 5 קוד מפרט 

 לפחות 8GB (One DIMM) Standard כמות זיכרון)סטנ' / מקס'(

16GB  מינימום יכולת הרחבה 

 לפחות 180GB SSD SATA 3 דיסק קשיח

 Integrated HD כרטיס מסך

 לתצוגה מורחבת על שני מסכים ללא כרטיס מסך נוסף. יכולת

 Integrated 100/1000 Ethernet כרטיס רשת

 DVD  ROM READ ONLY כונן אופטי

 ללא כונן דיסקטים

 Integrated HD אודיו

  USBתוצרת היצרן המוצע, חיבור  OPTICAL Wheel Mouse  עכבר 

  USB, תוצרת היצרן המוצע, יציאת  Full size מקלדת

 מלפנים(.  2ומעלה )לפחות  USB 2.0  יציאות מסוג  8לפחות  יציאות חיצוניות
 יציאות קדמיות נוספות: שקע מיקרופון, שקע אוזניות.

 .PS2יציאות  2
, VGA ,Serialיציאות אחוריות נוספות: שקע מיקרופון, שקע אוזניות, 

RJ45 ,Display Port. 

 לפחות.Microsoft® Windows 7® Pro or 8.1 Pro OEM  מערכת הפעלה
 .4/2016עד ל   Windows 10התחייבות לתאימות ל 

 ומעלה 85%  יעילות ספק הכוח

תוספות אופציונאליות 
ראה  –מתומחרות בנפרד 

 1-גנספח 

 RAMזיכרון  4GBתוספת 
DisplayPort to DVI Cable 

 

 "19מתכוונן  LEDצג  -מפרט טכני  .1.1.6

 6 קוד מפרט

 (5:4)פורמט  אינטש 19 גודל תצוגה

 לכל היותר ms 5 זמן תגובה

 לפחות 1280x1024 רזולוציה

 לפחות 1000:1 ניגודיות

 לפחות ²CD/m 250 בהירות

 קיים מובנים רמקולים

 לפחות  601  היזוויות צפי

 לפחות VGA, DVI סוג חיבור

 מסך הניתן לכיוון גובה יכולות כוונון

 

 

 "22 - 21.5מתכוונן  LEDצג  -מפרט טכני  .1.1.7
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 7 קוד מפרט

 אינטש 22 - 21.5 גודל תצוגה

 לכל היותר ms 5 זמן תגובה

 לפחות 1920x1080 רזולוציה

 לפחות 1000:1 ניגודיות

 לפחות ²CD/m 250 בהירות

 קיים מובנים רמקולים

 לפחות  601  היזוויות צפי

 לפחות VGA, DVI סוג חיבור

 מסך הניתן לכיוון גובה יכולות כוונון

 

 "LED 22צג  -מפרט טכני  .1.1.8

 8 קוד מפרט

 אינטש 22 גודל תצוגה

 לכל היותר ms 5 זמן תגובה

 לפחות 1920x1080 רזולוציה

 לפחות 1000:1 ניגודיות

 לפחות ²CD/m 300 בהירות

 קיים מובנים רמקולים

 לפחות  601  היזוויות צפי

 לפחות VGA, DisplayPort סוג חיבור

 

 "LED 24צג  -מפרט טכני  .1.1.9

 9 קוד מפרט

 אינטש 24 גודל תצוגה

 לכל היותר ms 5 זמן תגובה

 לפחות 1920x1080 רזולוציה

 לפחות 1000:1 ניגודיות

 לפחות ²CD/m 300 בהירות

 קיים מובנים רמקולים

 לפחות  601  היזוויות צפי

 לפחות VGA, DisplayPort סוג חיבור

 

 מחשבים ניידים .1.2
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 .DELL  או/ו LENOVO או/ו HP החברות מתוצרת  יוצעו זה למפרט המחשבים

 כל המחשבים הניידים יסופקו עם תיק נשיאה מתאים.

 

 מחשב נייד "קל" –מפרט טכני  .1.2.1

 10 מפרטקוד 

 לפחות )Intel® Core i5-4200U (3M Cache, up to 2.60 GHz מעבד

 זיכרון
4GB DDR3 לפחות 

8GB  מינימום יכולת הרחבה 

 לפחות 500GB SATA 7200 RPM פנימי אחסון

 )אינטש( 12.5'' גודל מסך

 לפחות x 768 1366 רזולוצית מסך

 מצלמה מובנית במסך מצלמה 

 Integrated 10/100/1000 Ethernet תקשורת חוטית

 אלחוטית תקשורת
WiFi 802.11  כולל תמיכה בתקןN לפחות 

Bluetooth 

 תקשורת סלולארית
 3Gבתקן  תומךו התואם לכל חברות הסלולאר בישראל מובנהסלולרי  מודם

 לפחות

 מיקרופון מובנה;  רמקולים מובנים;  כרטיס קול מובנה שמע

 יציאות

VGA 
Display Port 

Headphones 
Microphone 

RJ-45 
3 X USB 2.0 לפחות 

 לפחות.Microsoft® Windows 7® Pro or 8.1 Pro OEM  מערכת הפעלה
 .4/2016עד ל   Windows 10התחייבות לתאימות ל 

 לכל היותר כולל סוללה רגילהק"ג  1.5עד  משקל

 לפחות תאים 3 סוללה

תוספות אופציונאליות 
ראה  –מתומחרות בנפרד 

 1-גנספח 

 128Gבנפח  8GB ,SDD HD -, שדרוג זיכרון להכוללת טעינה תחנת עגינה
, אופציה לקורא , סוללה גדולה במקום סוללה רגילה500GB SATAבמקום 

 טביעת אצבע

 

 מחשב נייד "רגיל" –מפרט טכני  .1.2.2

 11 קוד מפרט

 לפחות Intel® Core i5-4200U (3M Cache, up to 2.60 GHz) מעבד

 זיכרון
4GB DDR3 לפחות 

8GB  מינימום יכולת הרחבה 

 לפחות 500GB SATA 7200 RPM פנימי אחסון

 )אינטש( 14'' גודל מסך

 לפחות x 900 1600 רזולוצית מסך

 מצלמה מובנית במסך מצלמה 

 Integrated 10/100/1000 Ethernet תקשורת חוטית

 אלחוטית תקשורת

WiFi 802.11  כולל תמיכה בתקןN לפחות 

Bluetooth 
 3Gתומך בתקן ו התואם לכל חברות הסלולאר בישראלמודם סלולרי מובנה 

 לפחות

 שמע
 

 כרטיס קול מובנה
 רמקולים מובנים
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 11 קוד מפרט

 מיקרופון מובנה

 יציאות

VGA 
Display Port 

Headphones 
Microphone 

RJ-45 
3 X USB 2.0  לפחות 

 לפחות.Microsoft® Windows 7® Pro or 8.1 Pro OEM  הפעלה מערכת
 .4/2016עד ל   Windows 10התחייבות לתאימות ל 

 לכל היותר רגילה ק"ג כולל סוללה 2עד  משקל

 לפחות תאים 6 סוללה

 קורא טביעת אצבע אבטחה

 ללא כונן אופטי מובנה

תוספות אופציונאליות 
ראה  –מתומחרות בנפרד 

 1-נספח ג

 128Gבנפח  8GB ,SDD HD -, שדרוג זיכרון להכוללת טעינה תחנת עגינה
 , סוללה גדולה במקום סוללה רגילה500GB SATAבמקום 

 

 מחשב נייד "עתיר ביצועים" –מפרט טכני  .1.2.3

 12 קוד מפרט

 מעבד
Intel® Core™ i7-4800MQ Processor (6M Cache, up to 3.70 GHz( 
 לפחות

 זיכרון
8GB DDR3 לפחות 

8GB  מינימום יכולת הרחבה 

 לפחות 256GB SSD פנימי אחסון

 )אינטש( 15.6'' גודל מסך

 לפחות x 1080 1920 רזולוצית מסך

 מצלמה מובנית במסך מצלמה 

 Integrated 10/100/1000 Ethernet תקשורת חוטית

 אלחוטית תקשורת

WiFi 802.11  כולל תמיכה בתקןN לפחות 

Bluetooth 
 3Gתומך בתקן ו התואם לכל חברות הסלולאר בישראלמודם סלולרי מובנה 

 לפחות

 שמע
 

 כרטיס קול מובנה
 רמקולים מובנים
 מיקרופון מובנה

 יציאות

VGA 
Display Port 

Headphones 
Microphone 

RJ-45 
3 X USB 2.0 (or above) 

 לפחות.Microsoft® Windows 7® Pro or 8.1 Pro OEM  מערכת הפעלה
 .4/2016עד ל   Windows 10התחייבות לתאימות ל 

 לכל היותר ק"ג לא כולל סוללה 2.5עד  משקל

 לפחות תאים 8 סוללה

 קורא טביעת אצבע אבטחה

   DVD / CD-RW COMBO כונן אופטי מובנה

תוספות אופציונאליות 
ראה  –מתומחרות בנפרד 

 1-גנספח 

 גדולה במקום סוללה רגילה, סוללה הכוללת טעינה תחנת עגינה

 "Touchמחשב נייד " –מפרט טכני  .1.2.4
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 13 קוד מפרט

 לפחות )Intel® Core i5-4200U (3M Cache, up to 2.60 GHz מעבד

 זיכרון
4GB DDR3 לפחות 

8GB  מינימום יכולת הרחבה 

 לפחות 128GB SSD פנימי אחסון

 )אינטש( 14'' גודל מסך

 לפחות x 1080 1920 רזולוצית מסך

 מצלמה מובנית במסך מצלמה 

 Integrated 10/100/1000 Ethernet תקשורת חוטית

 אלחוטית תקשורת
WiFi 802.11  כולל תמיכה בתקןN לפחות 

Bluetooth 

 תקשורת סלולארית
 3Gבתקן  תומךו התואם לכל חברות הסלולאר בישראל מובנהסלולרי  מודם

 לפחות

 שמע
 

 כרטיס קול מובנה
 רמקולים מובנים
 מיקרופון מובנה

 יציאות

Display Port / HDMI 
Headphones 
Microphone 

RJ-45 
 2 X USB 3.0 

 לפחות.Microsoft® Windows 7® Pro or 8.1 Pro OEM  מערכת הפעלה
 .4/2016עד ל   Windows 10התחייבות לתאימות ל 

 לכל היותר ק"ג כולל סוללה רגילה 1.5עד  משקל

 לפחות תאים 3 סוללה

תוספות אופציונאליות 
 –מתומחרות בנפרד 

 1-גראה נספח 

ה , סוללה גדולה במקום סולל8GB -תחנת עגינה הכוללת טעינה, שדרוג זיכרון ל
 רגילה

 
 

 מגירת כספים –מפרט טכני  .1.2.5

 14 קוד מפרט

 NS-410LO מדגם כספים מגירת 
גם מדפסת קבלות של יצרן אחר בתנאי שהיא תואמת  בנוסףלהציע  ניתן

 . במלואה לדגם הנקוב

 x 415 (D) x 100/114 (H) mm (W) 410 מגירה מידות

 למדפסת קבלות RJ11קישור  קישוריות

 יכולת קישור למדפסת קבלות המוצעת דרישות נוספות

 

 מדפסות .2

 כללי .2.1

מערכת ניהול של היצרן  האם קיימת -לשאלה לצרף הצהרת יצרן במענה  יש מוצעת מדפסת כל עבור

, )כולל פליטת מזהמים( מפרט המוצר צורףכן י .במדפסות של יצרנים אחריםתמיכה המערכת לויכולת 

 הווה יתרון י '(.וכו ניקוי, תוף)החלפת  תתחזוקה נדרש פרוטו

 

 מדפסת לייזר שחור/לבן אישית –מפרט טכני  .2.2



 

 18עמוד 

 15 קוד מפרט

 מלאה )אוטומטית( Duplexצדדית -הדפסה דו יכולת הדפסה

 לפחות  USB 2.0 קישוריות

 שניות 9 -פחות מ –דף ראשון הדפסת , ppmדפים לדקה  25לפחות  קצב עבודה

 דפים 250לפחות  קיבולת מגרת נייר

תפוקת טונר לפי 

ISO/IEC 19798 

 עמודים 2,500לפחות 

 חודשית הדפסה תפוקת

 מומלצת עפ"י היצרן

 דפים 1,000 לפחות

 X 1,200 dpi 1,200רזולוציה של לפחות  איכות הדפסה

 PCL6, EPSONלפחות:  אמולציה

 Windows 7  ,Windows 8 ,Windows 10א. תמיכה במערכת הפעלה  דרישות נוספות
 ומערכות הפעלה עתידיות.

נדרשת יכולת ניטרול מלאה של היכולת ע"י  – Wirelessב. אם מגיע עם  
 Adminטכנאי / 

 380mm (W) x 390mm (D) x 250mm (H) מירביפיזי  גודל

לחזרה לעבודה , תוך יכולת אוטומטית לחיסכון בחשמל Sleepתמיכה במצב  Sleepמצב 

 פעילה בעת קבלת הדפסה.

 

 רשתית - מדפסת לייזר שחור/לבן אישית –מפרט טכני  .2.3

 מדפסת לייזר שחור/לבן מחלקתית –מפרט טכני  .2.4

 16 קוד מפרט

 מלאה )אוטומטית( Duplexצדדית -הדפסה דו יכולת הדפסה

 לפחות  Ethernet, USB 2.0 קישוריות

 שניות 9 -פחות מ –דף ראשון הדפסת , ppmדפים לדקה  25לפחות  קצב עבודה

 דפים 250לפחות  קיבולת מגרת נייר

תפוקת טונר לפי 

ISO/IEC 19798 

 עמודים 2,500לפחות 

תפוקת הדפסה חודשית 

 מומלצת עפ"י היצרן

 דפים 1,000לפחות 

 X 1,200 dpi 1,200רזולוציה של לפחות  איכות הדפסה

 PCL6, EPSONלפחות:  אמולציה

 Windows 7  ,Windows 8 ,Windows 10א. תמיכה במערכת הפעלה  דרישות נוספות
 ומערכות הפעלה עתידיות.

נדרשת יכולת ניטרול מלאה של היכולת ע"י  – Wirelessב. אם מגיע עם  
 Adminטכנאי / 

 380mm (W) x 390mm (D) x 250mm (H) מירביפיזי  גודל

לחיסכון בחשמל, תוך יכולת אוטומטית לחזרה לעבודה  Sleepתמיכה במצב  Sleepמצב 

 פעילה בעת קבלת הדפסה.



 

 19עמוד 

 17 קוד מפרט

 מלאה )אוטומטית( Duplexצדדית -הדפסה דו יכולת הדפסה

 לפחות USB 2.0 ,Ethernet קישוריות

 שניות 9 -פחות מ –הדפסת דף ראשון , ppmדפים לדקה  25לפחות  קצב עבודה

 דפים 500לפחות  קיבולת מגרת נייר

תפוקת טונר לפי 

ISO/IEC 19798 

 עמודים 2,500לפחות 

תפוקת הדפסה חודשית 

 מומלצת עפ"י היצרן

 דפים 5,000לפחות 

 X 1,200 dpi 1,200רזולוציה של לפחות  איכות הדפסה

 PCL6, EPSONלפחות:  אמולציה

 490mm (W) x 485mm (D) x 430mm (H) מירביפיזי  גודל

 Windows 7  ,Windows 8 ,Windows 10תמיכה במערכת הפעלה א.  דרישות נוספות

 ומערכות הפעלה עתידיות.

מלאה של היכולת ע"י  נדרשת יכולת ניטרול – Wirelessאם מגיע עם ב. 

 Adminטכנאי / 

לחיסכון בחשמל, תוך יכולת אוטומטית לחזרה לעבודה  Sleepתמיכה במצב  Sleepמצב 

 פעילה בעת קבלת הדפסה.

תוספות אופציונאליות 
 –מתומחרות בנפרד 

 1-גראה נספח 

 נוספים דפים 500-בהרחבת קיבולת מגירת נייר 

  



 

 20עמוד 

 מדפסת לייזר צבעונית אישית –מפרט טכני  .2.5

 18 קוד מפרט

 Duplexצדדית -הדפסה דו יכולת הדפסה

 לפחות  ,USB 2.0 קישוריות

 שניות 18-( צבעוני, דף ראשון מתחת לppmדפים לדקה ) 18לפחות  קצב עבודה

 דפים 250לפחות  קיבולת מגרת נייר

תפוקת טונר לפי 

ISO/IEC 19798 

 צבעוניעמודים  1,400לפחות 

תפוקת הדפסה חודשית 

 מומלצת עפ"י היצרן

 דפים 1,000לפחות 

 X 600 dpi 2,400רזולוציה של לפחות  איכות הדפסה

 PCL6, EPSONלפחות:  אמולציה

 410mm (W) x 470mm (D) x 260mm (H) מירביפיזי  גודל

 Windows 7  ,Windows 8 ,Windows 10תמיכה במערכת הפעלה א.  דרישות נוספות

 ומערכות הפעלה עתידיות.

נדרשת יכולת ניטרול מלאה של היכולת ע"י  – Wirelessב. אם מגיע עם 

 Adminטכנאי / 

לחיסכון בחשמל, תוך יכולת אוטומטית לחזרה לעבודה  Sleepתמיכה במצב  Sleepמצב 

 פעילה בעת קבלת הדפסה.

 

  



 

 21עמוד 

 מדפסת לייזר צבעונית מחלקתית –מפרט טכני  .2.6

 19 קוד מפרט

 Duplexצדדית -הדפסה דו יכולת הדפסה

 לפחות  ,USB 2.0 ,Ethernet קישוריות

 שניות 18-( צבעוני, דף ראשון מתחת לppmדפים לדקה ) 18לפחות  קצב עבודה

 דפים 250לפחות  קיבולת מגרת נייר

תפוקת טונר לפי 

ISO/IEC 19798 

 עמודים צבעוני 1,400לפחות 

תפוקת הדפסה חודשית 

 עפ"י היצרןמומלצת 

 דפים 2,000לפחות 

 X 600 dpi 2,400רזולוציה של לפחות  איכות הדפסה

 PCL6, EPSONלפחות:  אמולציה

 430mm (W) x 480mm (D) x 325mm (H) מירביפיזי  גודל

 Windows 7  ,Windows 8 ,Windows 10תמיכה במערכת הפעלה א.  דרישות נוספות

 ומערכות הפעלה עתידיות.

נדרשת יכולת ניטרול מלאה של היכולת ע"י  – Wirelessב. אם מגיע עם 

 Adminטכנאי / 

לחיסכון בחשמל, תוך יכולת אוטומטית לחזרה לעבודה  Sleepתמיכה במצב  Sleepמצב 

 פעילה בעת קבלת הדפסה.

 

  



 

 22עמוד 

   מדפסת ניידת –מפרט טכני  .2.7

 

 20 קוד מפרט

 HP OfficeJet 100 מדגם ניידתמדפסת  

של יצרן אחר בתנאי שהיא תואמת  ניידתגם מדפסת  בנוסף להציע ניתן

 במלואה לדגם הנקוב.

 ק"ג כולל סוללה 2.5עד  משקל

 USB 2.0 ,Bluetooth 2.0 קישוריות

 ( בשחור לבןppmדפים לדקה ) 5לפחות  קצב עבודה

 A4לפחות  גדלי נייר הדפסה

תפוקת טונר לפי 

ISO/IEC 19798 

 עמודים שחור לבן 400לפחות 

 שחור לבן X 600 dpi 600רזולוציה של לפחות  איכות הדפסה

 PCL6, EPSONלפחות:  אמולציה

 Windows 7  ,Windows 8 ,Windows 10תמיכה במערכת הפעלה א.  דרישות נוספות

 ומערכות הפעלה עתידיות.

מלאה של היכולת ע"י  נדרשת יכולת ניטרול – Wirelessב. אם מגיע עם 

 Adminטכנאי / 

לחיסכון בחשמל, תוך יכולת אוטומטית לחזרה לעבודה  Sleepתמיכה במצב  Sleepמצב 

 פעילה בעת קבלת הדפסה.

 

  



 

 23עמוד 

 Scan To Mailסורק  ית משולבת לייזר שחור/לבן +מדפסת איש –מפרט טכני  .2.8

 21 קוד מפרט

 אוטומטית Duplexצדדית -הדפסה דו יכולת הדפסה

 USB 2.0 קישוריות

 שניות 9-, דף ראשון מתחת לppmדפים לדקה  25לפחות  קצב עבודה

 דפים 250לפחות  קיבולת מגרת נייר

תפוקת טונר לפי 

ISO/IEC 19798 

 עמודים 2,500לפחות 

 TWAIN ממשק סריקה

 Active Directoryמול  On-Line קישוריכולת יכולת סריקה ישירה לדוא"ל,  סריקה לדוא"ל

 לקבלת רשימת נמענים וכתובות דוא"ל.

 שמירה של נמענים כרשימת מועדפים.

 תמיכה בשמות נמענים בעברית.

( לסריקה ושליחה לדוא"ל בלחיצת Speed Dialיכולת הגדרת קיצור דרך )

 יהווה יתרון – אחת  לתיבה מסוימת שהוגדרה מראש במדפסת כפתור

 X 1,200 dpi 1,200רזולוציה של לפחות  איכות הדפסה

 PCL6, EPSONלפחות:  אמולציה

 420mm (W) x 425mm (D) x 455mm (H) מירביפיזי  גודל

 Windows 7  ,Windows 8 ,Windows 10תמיכה במערכת הפעלה א.  דרישות נוספות

 ומערכות הפעלה עתידיות.

מלאה של היכולת ע"י  נדרשת יכולת ניטרול – Wirelessב. אם מגיע עם 

 Adminטכנאי / 

לחיסכון בחשמל, תוך יכולת אוטומטית לחזרה לעבודה  Sleepתמיכה במצב  Sleepמצב 

 פעילה בעת קבלת הדפסה.

  



 

 24עמוד 

 Scan To Mail+ סורק  קתית משולבת לייזר שחור/לבןמדפסת מחל –מפרט טכני  .2.9

 22 קוד מפרט

 Duplexצדדית -הדפסה דו יכולת הדפסה

 USB 2.0 קישוריות

 שניות 9-, דף ראשון מתחת לppmדפים לדקה  25לפחות  קצב עבודה

 דפים 250לפחות  קיבולת מגרת נייר

תפוקת טונר לפי 

ISO/IEC 19798 

 עמודים 2,500לפחות 

 TWAIN ממשק סריקה

 Active Directoryמול  OnLine יכולת סריקה ישירה לדוא"ל, יכולת קישור סריקה לדוא"ל

 לקבלת רשימת נמענים וכתובות דוא"ל.

 שמירה של נמענים כרשימת מועדפים.

 תמיכה בשמות נמענים בעברית.

( לסריקה ושליחה לדוא"ל בלחיצת Speed Dialכולת הגדרת קיצור דרך )י

 יהווה יתרון – אחת לתיבה מסוימת שהוגדרה מראש במדפסת כפתור

 X 1,200 dpi 1,200רזולוציה של לפחות  איכות הדפסה

 PCL6, EPSONלפחות:  אמולציה

 645mm (W) x 500mm (D) x 625mm (H) מירביפיזי  גודל

 Windows 7  ,Windows 8 ,Windows 10תמיכה במערכת הפעלה א.  דרישות נוספות

 ומערכות הפעלה עתידיות.

נדרשת יכולת ניטרול מלאה של היכולת ע"י  – Wirelessב. אם מגיע עם 

 Adminטכנאי / 

לחיסכון בחשמל, תוך יכולת אוטומטית לחזרה לעבודה  Sleepתמיכה במצב  Sleepמצב 

 פעילה בעת קבלת הדפסה.

 

 טרמית מדפסת קבלות –מפרט טכני  .2.10

 23 קוד מפרט

 EPSON TM-T88V מדגם קבלותמדפסת  

גם מדפסת קבלות של יצרן אחר בתנאי שהיא תואמת  בנוסף להציע ניתן

 דגם הנקוב.ה מפרט שלבמלואה ל

 ומעלה USB 2.0 קישוריות

 גליל טרמי סוג נייר

( 0.5 -)+  79.5 גדלי נייר הדפסה mm x 83 mm 

 שחור לבן X 600 dpi 600רזולוציה של לפחות  איכות הדפסה

 יכולת קישור למגירת כספים המוצעת דרישות נוספות

 



 

 25עמוד 

 טרמית מדפסת מדבקות –מפרט טכני  .2.11

 

 24 קוד מפרט

 EPSON TM-L90 מדגם מדבקותמדפסת  

של יצרן אחר בתנאי שהיא תואמת  מדבקותגם מדפסת  בנוסף להציע ניתן

 דגם הנקוב.מפרט של הבמלואה ל

 ומעלה USB 2.0 קישוריות

 גליל טרמי סוג נייר

 mm x 90 mm (5. 0 -)+  59.5 גדלי נייר הדפסה

 55.5mm (W) x 25mm (H)    גודל מדבקה

   75mm (W) x 40mm (H) 

 שחור לבן X 600 dpi 600רזולוציה של לפחות  איכות הדפסה

 

 סורקים .3

  רגיל -צבעוני אישי סורק  –מפרט טכני  .3.1

 25 קוד מפרט

 דפים לדקה  18 יכולת סריקה

 dpi 200רזולוציה , A4 נייר נתוני סריקה

 600X1200 אופטית  הרזולוצי

 Legal שטח סריקה מרבי

 דפים במגש 50אוטומטי עד  ניירמזין 

 ומעלה USB2 ממשק חומרה 

 Twain ממשק תוכנה

ומערכות  Windows 7  ,Windows 8 ,Windows 10תמיכה במערכת הפעלה  דרישות נוספות

 הפעלה עתידיות.

 315mm (W) x 165mm (D) x 155mm (H) גודל פיזי מירבי

 

  



 

 26עמוד 

 

 עומס עבודה רב -בעוני מחלקתי דו צדדי צסורק  –טכני  מפרט .3.2

 26 קוד מפרט

 דפים לדקה דו צדדי  80דפים לדקה חד צדדי,  40 יכולת סריקה

 dpi 200רזולוציה , A4 נייר נתוני סריקה

 600X1200 אופטית  הרזולוצי

 Legal שטח סריקה מרבי

 דפים במגש 50אוטומטי עד  מזין נייר

 הזנות כפולות לזיהוימנגנון  הזנות כפולות

 ומעלה USB2 ממשק חומרה 

 Twain ממשק תוכנה

ומערכות הפעלה  Windows 7  ,Windows 8 ,Windows 10תמיכה במערכת הפעלה  דרישות נוספות

 עתידיות.

 315mm (W) x 170mm (D) x 205mm (H) גודל פיזי מירבי

 

  



 

 27עמוד 

 

 Scan to Mail – רשתיסורק  –טכני  מפרט .3.3

 27 קוד מפרט

 דפים לדקה דו צדדי  80דפים לדקה חד צדדי,  40 יכולת סריקה

 dpi 200רזולוציה , חור לבן, שA4נייר נתוני סריקה

 600X1200 אופטית  הרזולוצי

 Legal שטח סריקה מרבי

 דפים במגש 50אוטומטי עד  מזין נייר

 לזיהוי הזנות כפולותמנגנון  הזנות כפולות

לקבלת רשימת  Active Directoryיכולת סריקה ישירה לדוא"ל, יכולת קישור מול  סריקה לדוא"ל

 נמענים וכתובות דוא"ל.

 שמירה של נמענים כרשימת מועדפים.

 תמיכה בשמות נמענים בעברית.

( לסריקה ושליחה לדוא"ל בלחיצת Speed Dialיכולת הגדרת קיצור דרך ) נדרשת

 בסורקאחת לתיבה מסוימת שהוגדרה מראש  כפתור

 1Gb/s Ethernet ,Wirelessומעלה,  USB2 ממשק חומרה 

 Twain ממשק תוכנה

 315mm (W) x 230mm (D) x 195mm (H) גודל פיזי מירבי

ומערכות הפעלה  Windows 7  ,Windows 8 ,Windows 10תמיכה במערכת הפעלה  דרישות נוספות

 עתידיות.

 

  למדפסותמתכלים  .4

בחירת הזוכה תעשה על פי הצעת המחיר , ולמדפסותמקוריים  מתכלים ספקתאתהא למכבי הצעת המציע ל

 למתכלים מקוריים.

מוש ככל יכאופציה לש יחד עם זאת מכבי מבקשת לקבל הצעות מחיר גם למתכלים ממוחזרים למדפסות.

 חליט.תשמכבי 

 הכרחי בשלב הסכם ההתקשרות – למדפסות מתכלים מקוריים .4.1

 ,: טונריםמקוריים ויכללו את הרכיבים והחומרים הבאיםמתכלים יהיו  מתכלים למדפסותה .4.1.1

 ולדגמים המוצעים במכרז זה.כיום במכבי  בהתאמה לדגמים הקיימיםותנורים,  תופים

 : מתכלים חדשים המיוצרים על ידי יצרן המדפסות והנושאים את שםמשמעםמתכלים מקוריים  .4.1.2

 המותג של יצרן המדפסות.

 כלים.תהמציע יצרף להצעתו קטלוג ציוד המתכלים המקוריים הכולל מספרים קטלוגיים של המ .4.1.3

המתכלים אשר ייוצרו  ירשום על גבי אריזת החומר המתכלה "תאריך תפוגה" של המוצר המציע .4.1.4

  יום מתאריך ייצור המוצר. 360עבור מכבי יהיו בעלי תפוגה של לפחות 
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מיום הספקתם  ימים 240עם יתרת זמן לתפוגה של לפחות למכבי יהיו יסופקו המתכלים אשר  .4.1.5

  .בפועל למכבי

 .מיליון דפים לשנה 52-אומדן כמות ההדפסה השנתי הכולל במכבי הינו כ .4.1.6

 

 הכרחי לשלב הסכם ההתקשרות – ממוחזרים למדפסותמתכלים אופציה ל .4.2

, בהתאמה לדגמים הקיימים ותנורים תופיםיכללו טונרים, למדפסות,  ממוחזרים  מתכלים .4.2.1

 כיום במכבי ולדגמים המוצעים במכרז זה.

אשר טופלו לצורך של יצרני המדפסות מקוריים  משמעם: מתכלים  "ממוחזריםמתכלים " .4.2.2

 .שימוש חוזר בהם

מספר הדפים אשר ניתן להדפיס באמצעות  -התפוקה  המוצהרת של המתכלים הממוחזרים .4.2.3

לגבי תפוקת המתכלים המקוריים יצרן ההצהרת מהמתכלה, באחוזי כיסוי נתונים, לא תיפול 

 המקבילים.

 תפוקת המתכלים הממוחזרים בפועל לא תיפול מתפוקה בפועל של המתכלה מקורי מקביל. .4.2.4

 המתכלה הממוחזר לא תפחת מזו של המתכלה המקורי המקביל.איכות ההדפסה של  .4.2.5

אשר עברו בדיקת איכות על ידי היצרן על מנת להבטיח תפוקות ממוחזרים יסופקו מתכלים  .4.2.6

 ואיכויות כמתבקש. 

פגום /עם בעיית איכות/ עם בעיית תפוקה/ עלול לגרום נזק  -היה ומתכלה ימצא על ידי מכבי .4.2.7

במתכלה מקורי או במתכלה  זוכה תוך יום עבודה, ללא תמורהכלשהוא, הוא יוחלף על ידי ה

 .מקורי ממוחזר

היה ולדעת מכבי, איכות המתכלים מתוצרת מסוימת אינה מספקת, יהיה על הזוכה  לספק  .4.2.8

  יום מהודעת מכבי. 30ללא תוספת תמורה, תוך  מתכלים מתוצרת אחרת

רי מכבי כתוצאה משימוש הזוכה יישא באחריות לכל נזק אשר יגרם לציוד המותקן באת .4.2.9

 במתכלים שאינם מתאימים / מאיכות ירודה, אשר סופקו על ידו.

מכבי  שומרת לעצמה את הזכות לערוך בדיקות מדגמיות של מתכלים הנרכשים מהזוכה,  .4.2.10

במידה וימצא ליקוי ו/או אי התאמה לדרישות , הזוכה יהיה חייב להחליף את הטובין שנבדקו 

 יותו. היה וימצאו תקלות, הזוכה יישא בעלויות הבדיקה.והכל על חשבונו ועל אחר

הכולל מספרים קטלוגיים של  הממוחזריםהמציע יצרף להצעתו קטלוג ציוד המתכלים  .4.2.11

 המתכלים.

הזוכה ירשום על גבי אריזת החומר המתכלה "תאריך תפוגה" של המוצר. המתכלים אשר  .4.2.12

ר המוצר או מחזורו לפי מתאריך ייצו יום 360-ייוצרו עבור מכבי יהיו בעלי תפוגה של לפחות 

 .ל האריזהובהתאם לכך התאריכים אשר יצוינו עהעניין 

 ימים. 240לתפוגה של לפחות  יסופקו מתכלים עם יתרת זמן .4.2.13

 מיליון דפים לשנה.  52-אומדן כמות ההדפסה השנתי הכולל במכבי הינו כ .4.2.14

 

 שרתים .5

ועליהם יגיש  מכבי במועד כתיבת המכרז , תואמות את דרישותהמופיעות בנספח זההשרתים  תצורות .5.1

 והתאמת צרכיםמכרז זהמועד לאחר בשל שינויים טכנולוגיים מובהר שייתכן ו . המציע הצעת מחיר

 שונות.בעלי תצורות יהיו שרתים ש  בפועל יירכשולדרישות 
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 .המקורי היצרן במארז 19" של סטנדרטיים שרתים לארונות תואמים יהיו הלהב מארזי .5.2

 HP, Lenovo, Cisco, Dellם בלבד:  להציע שרתים מתוצרת היצרנים הבאיניתן 

 

 מארז שרתי להב –מפרט טכני  .5.3

 100 קוד מפרט

של המארז, ללא  כפילות כל הרכיבים בתצורת יתירות ושרידות מלאה  מארז

. כלומר אירוע כשל של רכיב Single Point of Failureנקודת כשל יחידה 

  בפונקציונאליות ובתפקוד של המארז ושרתי הלהב שבתוכו.אחד, לא יפגע 

 הכוללים( Converged)או מתגי ( מתגי רשת 2שני )לכל הפחות  Ethernet תקשורת 

 :שרתי להב כמפורט להלן 16עבור כל  Uplinkקישורי 

o   10מבואות  8לפחות Gigabit Ethernet בקישור  פעילות

 אופטי.

o  1מבואות  6לפחות Gigabit Ethernet  בקישור מסוג פעילות

 נחושת.

  ,תמיכה בפרוטוקולי שרידות של קישורי התקשורת בשרידות מלאה

 הכוללת יכולת חלוקה של רוחבי פס. 

 תאימות לקישור לרשת ה-LAN  על מתגי כיום הקיימת המבוססת

Nortel Passport 8800 ו- Avaya V9000 

 Fiber תקשורת 

Channel (SAN) 

  מתגי   (2שני )לכל הפחותFiber Channel  או מתגי(Converged 

קישורי  המפורטים מעלה( הכוללים Ethernet -בשילוב עם מתגי ה

Uplink  שרתי להב כמפורט להלן: 16עבור כל 

o  8/16מבואות פעילות בכל מתג במהירות של  16לפחות 

Gigabit/sec . 

  יכולת עבודה בתצורתNPIV. 

 תאימות לקישור לרשת ה-SAN  על מתגי כיום הקיימת המבוססת

Brocade 5300 

 .n+1בתצורת יתירות  A 32, /תלת פאזיפאזי-חד הזנות חשמל  2לפחות  חשמל

 כולל מערכת ניהול עם היכולות הבאות: יכולות ניהול

  ניהול בקישור ישיר לכלל שרתי הלהב במארז כוללKVM .מלא 

  / ברשת.מתחנת עבודה   יכולת מיפוי כונן מהמארז 

  יכולת טעינת קובץImage .לשרת הלהב 

  יכולת יצירת פרופילים לצורך פריסה מהירה של שרתי להב חדשים ע"פ

 תצורה מוגדרת מראש.

  ממשקEthernet  ייעודי לטובת ניהול המארז והשרתים 

 vSphere ESXiבגירסאות  VMwareע"י  ( Certifiedנתמך באופן רישמי ) דרישות נוספות

/5.5/6 
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 שרת להב –מפרט טכני  .5.4

 101 קוד מפרט

 x Intel® Xeon® Processor E5-2698 v3 (40M Cache, 2.30 2 יםמעבד

GHz) 

 .512GB DDR-4 2133Mhz זיכרון פנימי

 15K, 146GB))במקור  x X 300GB 10KRPM SAS HDD 2 דיסקים פנימיים

 RAID 1 -ו RAID 0פנימי בעל תמיכה בתצורת  RAIDבקר  RAIDבקר 

פעילות עם יכולת  Gigabit Ethernet 10( מבואות רשת  2) שתי  Ethernet תקשורת 

 חלוקה וירטואלית של רוחבי פס ברמת החומרה .

  ,תמיכה בפרוטוקולי שרידות של קישורי התקשורת בשרידות מלאה

 הכוללת יכולת חלוקה של רוחבי פס. 

 .קישוריות כפולה למתגי התקשורת במארז 

 Fiber תקשורת 

Channel (SAN) 

 מבואות   (2)י תשFiber Channel  8/16פעילות במהירות של 

Gigabit/sec. 

 קישוריות כפולה למתגי ה- FC .במארז 

 כולל מערכת ניהול עם היכולות הבאות: יכולות ניהול

  ניהול בקישור ישיר לכלל שרתי הלהב במארז כוללKVM .מלא 

  / עבודה ברשת.מתחנת   יכולת מיפוי כונן מהמארז 

  יכולת טעינת קובץImage .לשרת הלהב 

 

 vSphere ESXiבגירסאות  VMwareע"י  ( Certifiedנתמך באופן רישמי ) דרישות נוספות

/5.5/6 
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 Mount Rackשרתי  -מפרט טכני  .5.5

 102 קוד מפרט

 x Intel® Xeon® Processor E5-2698 v3 (40M Cache, 2.30 2 מעבד

GHz) 

 .512GB DDR-4 2133Mhz זיכרון פנימי

  X 300GB 10KRPM SAS HDD  2 דיסקים פנימיים

 .RAID 1 -ו RAID 0פנימי בעל תמיכה בתצורת  RAIDבקר  RAIDבקר 

פעילות עם יכולת  Gigabit Ethernet 10מבואות רשת  2כרטיס בעל  Ethernet תקשורת 

 חלוקה וירטואלית של רוחבי פס ברמת החומרה .

  

 Fiber תקשורת 

Channel (SAN) 

 מבואות -2  כרטיס אחד בעלFiber Channel  פעילות במהירות של

8/16 Gigabit/sec. 

  

  vSphere ESXi בגרסאות VMwareע"י  ( Certified) רשמינתמך באופן  דרישות נוספות

/5.5/6 
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   HP להב ישרת–מפרט טכני  .5.6

 103 קוד מפרט

 HP BL460  Gen. 9 דגם

 x Intel® Xeon® Processor E5-2698 v3 (40M Cache, 2.30 2 יםמעבד

GHz) 

 512GB DDR-4 2133Mhz זיכרון פנימי

 x 300GB 10KRPM SAS HDD 2  דיסקים פנימיים

 RAID 1 -ו RAID 0פנימי בעל תמיכה בתצורת  RAIDבקר  RAIDבקר 

פעילות עם יכולת  Gigabit Ethernet 10( מבואות רשת  2) שתי  Ethernet תקשורת 

 חלוקה וירטואלית של רוחבי פס ברמת החומרה .

  ,תמיכה בפרוטוקולי שרידות של קישורי התקשורת בשרידות מלאה

 הכוללת יכולת חלוקה של רוחבי פס. 

 .קישוריות כפולה למתגי התקשורת במארז 

 Fiber תקשורת 

Channel (SAN) 

 מבואות   (2י )תשFiber Channel  8/16פעילות במהירות של 

Gigabit/sec. 

 קישוריות כפולה למתגי ה- FC .במארז 

 כולל מערכת ניהול עם היכולות הבאות: יכולות ניהול

 iLO Advanced 

 HP OneView 
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 התפלגות גילאי הציוד הקיים .6

תוך חלוקה לפי  - עפ"י סוג הציוד לתחזוקה -להלן התפלגות גילאי הציוד הקיים בכלל מחוזות מכבי 

 שנים. 3-וציוד בן למעלה מ )באחריות יצרן( שנים 3-ציוד שהינו בן פחות מ

 

 שנים: 3-מחשבים בני פחות מ .6.1

 דרום סוג יצרן
ירושלים 

 שפלה
 סה"כ מכביפארם שרון צפון מרכז מטה

Lenovo 521 9 80 54 65 171 66 76 מחשב נייד 

Lenovo  מחשב עמדת
 עבודה

788 1284 937 1100 898 811 193 6011 

Lenovo  מחשביAIO 3 5  5 5 55  73 

HP ThinClients 
 

11 104 2 1 12  130 

 6735 202 958 958 1172 1212 1366 867 סה"כ  

 

 שנים: 3-מחשבים בני למעלה מ .6.2

 דרום סוג יצרן
ירושלים 

 שפלה
 סה"כ מכביפארם שרון צפון מרכז מטה

Lenovo 220 0 8 14 38 122 16 22 מחשב נייד 

Lenovo  מחשב עמדת
 עבודה

747 848 879 647 666 590 328 4705 

HP ThinClients         

 4925 328 598 680 685 1001 864 769 סה"כ 

 

 :הערות

  כמות המסכים לתחזוקה תחושב עפ"י כמות עמדות העבודה הקיימות. .1

 ".22-" ו19בגדלים   VIEW SONICבמכבי מרבית המסכים הם מתוצרת  .2
 -, גריעת ציוד מתבצעת לאחר כבמכביכיום  מבלי להתחייב לכך, עפ"י מדיניות הגריעה הקיימת .3

 שנים מיום הרכישה. 6
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 שנים: 3-מדפסות בנות פחות מ .6.3

 דרום סוג יצרן
ירושלים 

 שפלה
 סה"כ מכביפארם שרון צפון מרכז מטה

Brother 
מדפסות לייזר 
 צבעוניות אישיות

 3170CDWכגון 
22 15 9 14 15 35 0 110 

Brother 

מדפסות לייזר 
צבעוניות 

כגון  מחלקתית
4150 

 
 5 2 

 
2 0 9 

Brother 
מדפסות לייזר 

כגון  ש/ל אישיות
5450 

327 192 47 157 242 277 48 1290 

Brother 
מדפסות לייזר 
 ש/ל מחלקתית

 7050כגון 
0 15 16 0 1 1 0 33 

Epson 
מדפסות מדבקות 

 TM-L90כגון 
0 0 0 0 0 0 236 236 

Epson 
מדפסות קבלות 

 TM-T88Vכגון 
9 4 0 0 0 9 77 99 

HP 16  2 2  1 7 4 מדפסות ניידות 

 1674 361 289 245 157 64 218 340   סה"כ

 

 שנים: 3-מדפסות בנות למעלה מ .6.4

 דרום סוג יצרן
ירושלים 

 שפלה
 סה"כ מכביפארם שרון צפון מרכז מטה

Brother 
מדפסות לייזר 

 אישיותצבעוניות 
3070כגון   

 
22 1 29 28 6 2 88 

Brother 

מדפסות לייזר 
צבעוניות 

כגון  מחלקתית
4050 

9 12 25 30 9 5 0 90 

Brother 
מדפסות לייזר 

כגון  ש/ל אישיות
5140 

613 921 143 893 731 526 37 3864 

Brother 
/ Xerox 

מדפסות לייזר 
 ש/ל מחלקתית

7050כגון   
2 0 39 1 1 0 0 43 

Epson 
מדפסות מדבקות 

 TM-L90כגון 
0 0 1 0 0 0 119 120 

Epson 
מדפסות קבלות 

 TM-T88Vכגון 
19 5 4 3 1 14 303 349 

HP 5    3 2   מדפסת ניידת 

 4471 459 545 742 930 214 938 643   סה"כ

 

 6 -במכבי, גריעת ציוד מתבצעת לאחר ככיום מבלי להתחייב לכך, עפ"י מדיניות הגריעה הקיימת 
 שנים מיום הרכישה.
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 שנים: 3-סורקים בני פחות מ .6.5

 דרום דגם יצרן
ירושלים 
 והשפלה

 סה"כ שרון צפון מרכז מטה

Avision 570 153 59 106 79 52 121 סורקים אישיים 

Avision / 
Brother 

 3 0 0 0 3 0 0 סורקים מחלקתיים

 573 153 59 106 82 52 121   סה"כ

 

 שנים: 3-סורקים בני למעלה מ .6.6

 דרום דגם יצרן
ירושלים 
 והשפלה

 סה"כ שרון צפון מרכז מטה

Avision 1291 162 208 321 116 259 225 סורקים אישיים 

Avision 
/ HP 

 0 0 0 0 0 0 0 סורקים מחלקתיים

 1291 162 208 321 116 259 225   סה"כ

 

 -מדיניות גריעת ציוד מתבצעת לאחר כמבלי להתחייב לכך, עפ"י מדיניות הגריעה הקיימת במכבי, היום 

 שנים מיום הרכישה. 6

 

 שנים: 3 -שרתים בני פחות מ .6.7

 שנים 3 פחות מבשימוש  RACKשרתי 

חדר מחשב הנהלה  דגם יצרן פריט
 ראשית

חדר מחשב 
 בזק

חדר מחשב מגה 
 לאב

 סה"כ

RACK IBM IBM x3550-
M4 

1 7 0 8 

RACK IBM IBM x3850-
X6 

0 2 0 2 

  0 9 1 סה"כ  

 שנים 3 פחות מבשימוש  BLADEשרתי 

חדר מחשב הנהלה  דגם יצרן פריט
 ראשית

חדר מחשב 
 בזק

חדר מחשב מגה 
 לאב

 סה"כ

BLADE HP BL460C 
Gen8 v2 

0 48 0 48 

BLADE HP BL460C 
Gen9 

4 0 0 4 

  0 48 4 סה"כ  

 שנים 3 פחות מבשימוש  BLADEכלוב שרתי 

 חדר מחשב הנהלה דגם יצרן פריט
 ראשית

חדר מחשב 
 בזק

חדר מחשב מגה 
 לאב

 סה"כ

BLADE HP C7000 0 3   3 

  0 3 0 סה"כ  
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 שנים: 3 -למעלה משרתים בני  .6.8

 שנים 3 למעלה מבשימוש  RACKשרתים 

חדר מחשב הנהלה  דגם יצרן פריט
 ראשית

חדר מחשב 
 בזק

חדר מחשב מגה 
 לאב

 סה"כ 

RACK IBM IBM x335 0 1 0 1 

RACK IBM IBM x336 3 3 1 7 

RACK IBM IBM x345 0 1 0 1 

RACK IBM IBM x306m 2 0 0 2 

RACK IBM IBM x3550 8 33 3 44 

RACK IBM IBM x3650 2 2 1 5 

RACK IBM IBM x3550-M2 13 13 0 26 

RACK IBM IBM x3650-M2 1 0 0 1 

RACK IBM IBM x3550-M3 4 5 0 9 

RACK IBM IBM x3650-M3 2 5 0 7 

RACK HP HP DL360p 
Gen8 

0 3 3 6 

RACK HP HP-DL380p 
Gen8 

0 8 0 8 

 117 8 74 35 סה"כ  

 שנים 3 למעלה מבשימוש  BLADEשרתים 

חדר מחשב הנהלה  דגם יצרן פריט
 ראשית

חדר מחשב 
 בזק

חדר מחשב מגה 
 לאב

 סה"כ

BLADE IBM HS-22 14 0 0 14 

BLADE HP BL460c Gen7 16 0 0 16 

BLADE HP BL460C Gen8 12 38 0 50 

  0 38 42 סה"כ  

 שנים 3 למעלה מבשימוש  BLADEכלוב שרתי 

חדר מחשב הנהלה  דגם יצרן פריט
 ראשית

חדר מחשב 
 בזק

חדר מחשב מגה 
 לאב

 סה"כ

BLADE IBM Blade Center 
H 

1 0 0 1 

BLADE HP C7000 2 3 0 5 

  0 3 3 סה"כ  

 
 :הערה

ל המחשוב ת"א, מגהלאב )כול 27יפו, המרד  ים הבאים: ממוקמים באתרData Center  -חדרי ה
 האישי(.
תכולתו של חדר המחשב באתר הגיבוי  אתר גיבוי חדש אשר מיקומו הגאוגרפי טרם נקבע.מתוכנן 

 מבוססת על ציודים הקיימים באתרים האחרים ובתוספת ציוד חדש שיירכש .
 

 פריטים נוספים .6.9

בקטגוריות  פריטים נוספים הנדרשים במסגרת המכרז, קיימיםמלבד הפריטים המצויינים במפרט זה, 

  .1'ונספח ג 'פח גסנ - ההצעה בטופס השונות,
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 נספח ב'

 הסכם התקשרות
 2015 ,ביום ____  בחודש _________ ,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 

 

 

מחשבים אישיים, שרתים, מדפסות  לאספקת 123/2015 ושמספר פומביומכבי פרסמה מכרז   הואיל
נשוא המכרז  למדפסות, סורקים, ציוד היקפי ונילווה ומתן שירותי תחזוקה לציוד ומתכלים

להסכם זה, ואשר מהווה חלק   'כנספח א(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף "המכרז" :)להלן
 ;הימנובלתי נפרד 

 
ואשר  ,מכרזל 'גכנספח (, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" ן:והזוכה הגיש הצעה למכרז )להל והואיל

 השירותיםהמוצרים ואת  לספקו למכורהסכים , ובכך מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה
 ;ובכל נספחיו בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה

 
 ;וועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז והואיל

 
 

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך הוצהר,
 
 

 כללי .1

על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי נפרד  ,המבוא להסכם זה .1.1
 מההסכם וייקראו ביחד עמו.

 אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם. .1.2

דם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש יבהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצ .1.3
 :אחר

 סכם זה, על נספחיו.ה - "ההסכם" .1.3.1

 .מכרזל ג'נספח  -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה" .1.3.2
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 אנשי קשר .2

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע  ________________ מכבי ממנה בזה את .2.1
 הסכם זה.

 נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה. להיות_______ _________ממנה בזה את הזוכה  .2.2

זמין לכל פניה מצד  , יהיה/מוצרהנוגעת לשירותנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה  .2.3
 י מכבי.יד-לידרש לכך עימכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם 

 

 לעניין מתן השירותהזוכה והצהרות התחייבויות  .3

, וכי הסכם הרשאתו מאת הציוד המוצעיצרני מורשה של  נציגהזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו  .3.1
 היצרן יהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות.

ומסוגל  את המוצרים המוצעיםהזוכה מצהיר, כי הוא רשאי לשווק בישראל, מטעם היצרן,  .3.2
הנ"ל, לפי  לציודלתת שירותי אחזקה שוטפת, שירותי תמיכה מקצועית וביקורות טכניות 

 המפורט בהסכם זה על נספחיו.

שירות ה, הציוד המתכלה, והציודלספק למכבי את  , בכל תקופת ההתקשרות,מתחייב הזוכה .3.3
ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים ולוחות  ,ובהצעתו מפרטבהתאם למפורט בהסכם זה, ב

 הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכרז. 

תהיה הזכות במידה ודגם מבין הדגמים נשוא הסכם זה יפסיק להיות משווק ע"י הזוכה, למכבי  .3.4
ם תנאים, ובלבד שהדגם החדש עומד בכל ו מחיר ובאותלרכוש את הדגם החדש במקומו באות

 תנאי המפרט. 

, הזוכה מתחייב במידה ודגם מבין הדגמים נשוא הסכם זה יפסיק להיות משווק ע"י הזוכה .3.5
 לפני סיום השיווק.חודשים(  2)ם ילכל הפחות חודשיוזאת להתריע על כך למכבי 

 סה של דגם חדש למכבי תהיה באישורה של מכבי.כל הכנ

להמשיך לספק השירות גם בשעת חרום, למעט במקרה של נסיבות שלזוכה אין הזוכה מתחייב  .3.6
 שליטה לגביהן.

בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל, לרבות  שטחי  הזוכההשרות יינתן ע"י  .3.7
 יו"ש ורמת הגולן.

כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע, ציוד הבדיקה והחלפים הדרושים  ,מצהיר זוכהה .3.8
, הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה, הציוד, לשם תחזוקתו ולשם הדרכת הפעלתולשם התקנת 

 הציודיבוא, לשירות ולאחזקת יפי כל דין, ל-הנדרשים על וכי בידו כל האישורים וההיתרים
 והחומרים לביצוע הבדיקות.

המורשה של היצרן, יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג,  הנציגמצהיר, כי בהיותו הזוכה  .3.9
וכי יש לו  ,חלקי חילוףעדכוני תוכנה/קושחה וסכם זה, בזמנים ובמועדים המפורטים בה

וכן צוות אנשים מיומנים לשם  הציודמעבדה המצוידת במכשור וכלים המתאימים לתחזוקת 
 , למשך כל תקופת ההתקשרות.מתן השירותים האמורים בהסכם זה

, מכל סיבה שהיא, יודיע הזוכה אם הסכם הרשאתו מאת היצרן יבוטלכי הזוכה מתחייב,  .3.10
יוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את ההתקשרות עם ילמכבי מיד כש

הזוכה, והזוכה מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש אתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל 
 ידע הטכני הדרוש.המ

הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות,  .3.11
 בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

, הן בעת הציודאחראי באופן מלא ומוחלט לכל היבטי ההובלה, ההתקנה ופירוק  הזוכה .3.12
להביא עימו את כל  וכהזההתקנה הראשונית והן לצרכי תחזוקה בעת תיקון תקלות. על ה

 הנדרש )כגון סולם וכד'( לצורך עמידה בתנאים אלו.

או במקרה והיצרן במקרה והתגלתה תקלה סדרתית במוצר או בדגם מסוים נשוא הסכם זה,  .3.13
וישא באחריות הזוכה יתאם עם הגורם האחראי במכבי (, Recallהכריז על החזרה יזומה )

. לצורך עניין בכל אתרי מכבי בהם מותקן דגם זה גורפתמוצר זה בצורה תיקון או החלפה של ל
באחד או יותר פעמים באותו רכיב  10כזו באם התרחשה מעל כזה תקלה סדרתית תחשב 

 חודשים. 3תקופה של מהלך ב מהדגמים המסופקים במסגרת מכרז זה
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למען הסר ספק מחירי הרכיבים / חלפים לצורך שרות יהיו זהים למחירי הרכש של אותם  .3.14
 רכיבים / חלקים , כפי שמופיעים בהצעה

ו/או הצורך בהחלפה או  זוכה בנוגע לקיומה של תקלהלבמקרה של חילוקי דיעות בין מכבי  .3.15
 , יתקיים דיון מסודר בהשתתפות נציגי הצדדים. תיקון בהתאם

 לפחות של בשיעור תעשייתי פעולה תוףיהזוכה מתחייב לפעול לש - תעשייתי פעולה שיתוף .3.16
, הכל בהתאם לתקנות חובת המכרזים )חובת שיתוף פעולה )שלושים וחמישה אחוזים( 35%

 במסגרת ידו על שניתנה להתחייבות ובהתאם, "תהרשפ ולהנחיות 2007-"זתשסהתעשייתי(, 
 . במכרז מהצעתו כחלק ידו על שהוגשה ולתוכנית המכרז

בתום תקופת  ,"תולרשפ למכבי להציג מתחייב הזוכה"ל, הנ לתקנות)ב( 7 לתקנה בהתאם
 כפי, קיימת אם, המקומית המשנה התקשרות היקף עלחשבון  אהההתקשרות, אישור מאת רו

  .מהותה ועל בפועל שבוצעה

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

 

  הציודאספקת  .4

 בפריסה ארצית.אתרים  400 -בכ רשיםהמו מכביתעשה באמצעות נציגי  ההזמנ .4.1

יסופקו רק פריטים המאושרים על ידי המנהל האחראי במכבי להיכלל במחירון הפריטים של  .4.2
מכבי. הזמנות לפריטים שאינם מאושרים יחסמו, והזוכה יפנה למנהל האחראי במכבי להמשך 

 בירור. 

ת הזמנה ממוחשבת מאושרת באמצעו שוטף לזוכה באופןיועברו  ממכביבקשות להזמנת ציוד  .4.3
 אשר תשלח בפקס /דוא"ל /תקשורת מחשבים.

כשהוא  , לפי בחירת מכבי(למרפאות רופאים עצמאיים)ו הזוכה יספק את הציוד לאתרי מכבי .4.4
 SERVICE) מלא טכני שירות ספרהתוכנה, חבילות ל רכיבי החומרה, לחדש וכולל את כ

MANUAL,) והאביזרים, הנדרשים להפעלתו המלאה והתקינה של הציוד.  כל החלקים 

ממוחשבת אשר תשלח הזמנה הציוד כפי שתמסור מכבי לזוכה בהזוכה יספק את  .4.5
הזוכה יבצע את כלל הפעולות הנדרשות על מנת להפעיל את  בפקס/דוא"ל/אופן ממוחשב.

 הציוד באופן תקין באתר מכבי.

השונים כולל הצבתו במיקום הסופי כגון חדר בתוך  לכלל יעדי מכבי במחוזות הובלת הציוד .4.6
 מבנה בהתאם לדרישת מכבי תהיה על חשבון הזוכה.

 היציבה החדשה ביותר )במקרה של שרתים ומחשבים( BIOS -העם מהדורת  ציודהזוכה יספק  .4.7
 .ומהדורת הקושחה היציבה החדשה ביותר )לגבי כלל הציוד( במועד אספקת הטובין

י המחשבים על גב( Image)"תמונת מערכת"  התקנת ים חדשים תכלולאספקת מחשבים אישי .4.8
(, Imageבאחריות מכבי להכין את תמונת המערכת ). על ידי הזוכה בטרם מסירתם למכבי

( לדגם Imageבאחריות הזוכה להתקין את הגרסה העדכנית ביותר של תמונת המערכת )
 המסופק כחלק מהאספקה.

מתאימה. תעודת משלוח תכלול  את המק"טים ציוד המסופק יגיע עם תעודת משלוח הכלל  .4.9
 ומס' ההזמנות  של מכבי )בנוסף למק"ט המציע(.

 –המספרים הסידוריים של הציוד המסופק  פירוט שללתעודת המשלוח יצורף נספח הכולל  .4.10
אלקטרוני או ומס' סידורי של מכבי. נספח זה יסופק כעותק  זוכהלרבות מס' סידורי של ה

 .מכביבהתאם לבקשת  –לחלופין כעותק מודפס 

 תכלול החתימה. ההזמנה לקבלת אסמכתא תהיה המשלוח תעודת גבי על מכבי נציג חתימת .4.11
  .ותאריך ידנית חתימה, המוסמך מכבי נציג של חותמת

 אישור תהווה חתומה משלוח תעודת. משלוח תעודת על במכבי הציוד מקבל את יחתים הזוכה .4.12
 קיבלו בו והמשתמשים תקין באופן הופעל, התקבל הציוד כי אישור כלומר –" מסירה"ל

עותק של תעודת המשלוח החתומה יועבר גם  .רצונם לשביעות, בו לשימוש מתאימה הדרכה
 למזמין לצורך מעקב ובקרה.

מתאימה. תעודת משלוח תכלול  את המק"טים ומס' ציוד המסופק יגיע עם תעודת משלוח ה .4.13
 ההזמנות  של מכבי )בנוסף למק"ט המציע(.
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על גבי תעודת המשלוח תהיה אסמכתא לקבלת ההזמנה. החתימה תכלול מכבי חתימת נציג  .4.14
 המוסמך, חתימה ידנית ותאריך. נציג מכביחותמת של 

 .        המוסמך או לידי מי מטעמו מכבילידי נציג  אביחידה תה הציודמסירת  .4.15

  של בולט סימון בנוסף יהיו על האריזהריזתם המקורית. המתכלים למדפסות יסופקו בא .4.16
, תאריך ייצור ותאריך ()כולל דגמי מדפסות להן הוא מתאים המוצר תיאור, לפריט מכבי ט"מק

 תפוגה.

 ימים. 240יסופקו מתכלים עם יתרת זמן עד לתפוגה של לפחות  .4.17

עם כל אספקה של  )באם ישנם(  מכביהזוכה מתחייב לפנות את המתכלים הריקים שבאתר  .4.18
 לגרום עלול/ הגתפו בעיית עם/ איכות בעיית עם/ פגום -מכבי ידי על ימצא ומתכלה היה הזמנה.

 .תמורה ללא, עבודה יום תוך הזוכה ידי על יוחלף הוא, כלשהוא נזק

 משימוש כתוצאה מכבי באתרי המותקן לציוד יגרם אשר נזק לכל באחריות יישא הזוכה .4.19
 .ידו על סופקו אשר, ירודה מאיכות/  מתאימים שאינם במתכלים

. מהזוכה  הנרכשים מתכלים של מדגמיות בדיקות לערוך הזכות את לעצמה שומרת  מכבי .4.20
 שנבדק  הטובין את להחליף  חייב יהיה הזוכה, לדרישות התאמה אי או/ו ליקוי וימצא במידה

 .אחריותו ועל חשבונו על והכל

 :זמני אספקה .4.21

ידי הזוכה למכבי בהתאם לסוג הציוד כמופיע בטבלה הבאה, אלא אם כן הציוד יסופק על 
 בעת)כמו למשל בהזמנת כמות חריגה(  מכבי עם ובכתב סוכם על זמני אספקה שונים מראש

 .ההזמנה ביצוע

 סוג הציוד
 המרביזמן האספקה 

 ממועד ההזמנה

 עבודה ימי 30 תוך שרתים וציוד שרתים

 עבודה ימי 7 תוך  אחר היקפי וציוד מסכים, סורקים, מדפסות, אישיים מחשבים

 עבודה ימי 2 תוך   למדפסות מתכלים

מהזמנות קודמות  שעות חוסרים 48הזוכה ינהל את ההזמנות הפתוחות וידאג להשלים תוך  .4.22
 . כאמור הקנסות תכנדרש, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של מכבי לקבל

 הקריאות כמות את הכולל שירות קריאות דוח הזוכה ימציא דרישה פי על/או ו רבעון מידי .4.23
 כפי שיוגדרו ע"י מכבי.  שונים ומיונים חתכים לפי יופקו"חות הדו. וטיפל שקיבל התקלות וסוגי

 של יסודית הפרה מהווה הפרתו אשר, בהסכם עיקרי סעיף הינו, לו המשנה סעיפי כל על, זה 4 סעיף
 .ההסכם

 

 התקנה .5

 :שרתים .5.1

לרבות המארזים, שרתי להב, מתגים לכל השרתי החדשים שיירכשו, שירותי התקנה  .5.1.1

, מודולי ניהול וכל הציוד הנלווה הנדרש לפעולה תקינה של מארז ושרתי I/Oומודולי 
 .מכביהלהב בסביבת העבודה של 

ימי עסקים ממועד אספקת הציוד אלא אם  3מועד תחילת ההתקנה לא יעלה על  .5.1.2
 טעם מכבי. התקבל אישור לכך מגורם מוסמך מ

 כמפורט להלן תתבצע ללא עלות נוספת על עלות הציוד: ציודההתקנה הבסיסית של ה .5.1.3

לרבות התקנתו בארונות השרתים תוך  מכביהתקנה פיזית של הציוד באתר  .5.1.3.1
 שימוש במסילות מתאימות וחיבור למקור אנרגיה.

( SAN -חיבור הציוד למערכות התשתית )רשת תקשורת ו/או רשת ה .5.1.3.2
 .מכביהקיימות אצל 
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( Software and Firmwareשדרוג לגרסאות תוכנות וקושחות ) .5.1.3.3
 עדכניות. 

ביצוע בדיקות של הציוד, בדיקות שילוב עם ציוד אחר הקיים אצל המשרד  .5.1.3.4
 .מכבי

מערכות הניהול )עפ"י הרישוי שנרכש( והגדרת ממשקי הניהול כל הטמעת  .5.1.3.5
 של כלל הציוד שיוטמע.

 :מחשבים אישיים .5.2

 ישירותעבורו  ונרכשששירותי ההתקנה המתוארים בסעיף זה מתייחסים לציוד  .5.2.1
 .להלן 5.2.2באתרי מכבי  כמפורט בסעיף  התקנה

בהתאם לפרופיל הגדרה והתאמה תהליכי  מספר כוללת מחשבים אישייםהתקנת  .5.2.2
בבתי  יםבסניפים, מחשב יםמנהלות, מחשבבמטה וב ים הציוד )לדוגמא: מחשב וייעוד

כחלק  זוכהכזה יוגדרו הפעולות הנדרשות לביצוע ע"י ה פרופילוד(. עבור כל מרקחת וע

, Domain -לדוגמא: חיבור לרשת התקשורת, הגדרות רשת, קישור ל -מההתקנה 

וכו'.  , סורק, מדפסתIP, חיבור טלפון העתקה של פרופיל המשתמש במערכת ההפעלה
 של מכבי.רכים השונים י הצתהליכים אלו יעודכנו מעת לעת עפ"

או ו/ מכביבמסגרת שירותי התחזוקה הניתנים לציוד, היה והתעורר הצורך לדעת  .5.2.3

ת חומרה או כתוצאה מתקל (Imageתמונת המערכת ), לבצע פריסה מחדש של זוכהה
ויתקין את , יבצע הזוכה פעילות זו תוכנה המחייבת התקנה מחדש של מערכת ההפעלה

 ללא כל תשלום נוסף.( Image)הגרסה העדכנית ביותר של תמונת המערכת 

 

 ותמיכה מקצועית הדרכה .6

התקינה בשימוש  פעולתוולהשגיח על  הציודמכבי המיועדים להפעיל את  נציגיהזוכה ידריך את  .6.1
בו בי ברמת המפעיל, לפי הנחיות היצרן. ההדרכה תנתן בכל אתר מכ בו, בהפעלתו ובתחזוקתו

 , לשביעות רצון מנהל האתר.יותקן הציוד

לספק שירות למכבי בנהלי העבודה מול  אשר עתידים שלו טכנאי השירות הזוכה ידריך את  .6.2
 .אשר בו העובד עתיד לספק שירות בפרט /אתרבכלל ומול המחוז מכבי

לכנס את טכנאי השירות )לכל הפחות טכנאי אחד עבור כל מכבי שומרת לעצמה את הזכות  .6.3
יקף של רענון נהלי עבודה בההעברת עדכונים ו מחוז בו מספק הזוכה שירותי תחזוקה( לצורך

 ימים לשנה. 5עד 

  ההיבטים בעניין עובדיו את להדריך חובה חלה ,מכבי בחצרות מועסקים שעובדיו ,הזוכה על .6.4
 עיסוקיו את מבצע הוא בו במקום הקיימים והבריאות הבטיחות סיכוני מפני להגנה  הקשורים
  מסירת) העבודה על הפיקוח ארגון תקנות" -ל בהתאם – בחומרים או בציוד משימוש הנובעים

 .על ביצוע ההדרכהלמכבי ולדווח  1984 -ד"התשמ(, עובדים והדרכת מידע

מכבי יהיו נוכחים בהדרכות בטיחות שיתקיימו   אתרייוודא שעובדיו אשר פועלים ב הזוכה .6.5
במכבי מעת לעת או לחילופין  יבצעו לומדות בטיחות ומבדקי ידע בדבר הסיכונים אליהם  יהיו 

 מכבי שירותי בריאות. אתריובדיו בחשופים ע

 וכלי עבודה האישי מגן ציוד כל את מכבי בחצרות המועסקים לעובדיו לספק מתחייב הזוכה .6.6
 .ומוגנת בטוחה בצורה עבודתם ביצוע לצורךות במידת הצורך לרבות סולמ

 מכבי בחצרות עובדיו בהם שמשתמשים והמכניים החשמליים העבודה שכלי לוודא זוכהה על .6.7
 .ובזמן כראוי ונבדקו, תקינים

 , לפי הצורך או לפי פניה של מכבי.הציודהזוכה יספק תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת  .6.8

 

 לציודקה וחזתאחריות ושירות  .7

 :כללי .7.1

וטיפול בתקלות לכלל ציוד המחשוב במחוזות שוטפת הזוכה יעניק שירותי תחזוקה  .7.1.1
לרבות שרתים, מארזי להב וחלקיהם, מחשבים  - ב'בהם זכה בהתאם למפורט בנספח 

. השירות יינתן וציוד היקפי אחרנייחים, מסכים, מחשבים ניידים, סורקים ומדפסות, 
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בין אם נרכש ממנו במסגרת המכרז ובין  באחריות יצרן ובין אם לא,לציוד בין אם הוא 
 .המכרזאם נרכש מגורם אחר טרם 

, ביצוע כלל הפעולות הנדרשות לטיפול מכביהשירות יכלול שירות הגעת טכנאי לאתרי  .7.1.2
בתקלה לרבות התקנה מחודשת של המחשב, החלפת חומרה תקולה בחומרה חדשה, 

קון רכיבים תקולים, שירותי תיקון ציוד במעבדות אספקת חלקי חילוף חדשים, תי
 / היצרן. זוכהה

)כולל  7x24x4 עבור השרתים ומרכיביהם נדרש לכלול גם שירות יצרן במתכונת .7.1.3
בנוסף לשירות אשר יסופק עדכוני קושחה וכו'( שירות טכנאי לתיקון תקלות, תחזוקה, 

למכבי יכולת שם מכבי ותתאפשר -מו באתר היצרן עלע"י המציע. השרתים יירש
 ומעקב עצמאי באתר היצרן. , הורדת עדכוניםפתיחת תקלות

)שלוש( שנים לכל ציוד חדש שנרכש )למעט  3הזוכה מתחייב לתקופת אחריות של  .7.1.4
"תקופת סוללות למחשבים ניידים(. תקופת האחריות תחל ממועד המסירה )להלן: 

אחראי שכל ציוד שיסופק על ידו יהיה תקין על כל רכיביו (. הזוכה יהיה האחריות"
 ואביזריו ויפעל בצורה שוטפת ותקינה ללא הפרעה ו/או מגבלה כלשהן.

מול היצרן )כדוגמת  BACK TO BACKעל הציוד להיות מכוסה במתכונת שירות  .7.1.5

(HP CARE. 

ל כל במהלך תקופת ההתקשרות הזוכה יהיה אחראי לפעולתו התקינה של כל ציוד, ע .7.1.6
 רכיביו, ויספק, ללא תשלום נוסף, שירותי תחזוקה ותיקונים וכן תמיכה, יעוץ והדרכה.

מכבי רשאית אך איננה חייבת לצוות איש טכני מטעמה לליווי טכנאי השירות בעת  .7.1.7
 ביצוע התקנה או טיפול בתקלה.

 :שוטפת תחזוקה .7.2

עדכוני תוכנה על הזוכה לספק למכבי, באופן שוטף ולאורך כל תקופת ההתקשרות,  .7.2.1
במסגרת  שנרכש, לרבות ציוד הנכלל במסגרת הסכם זה וקושחה של היצרן לציוד

 המכרז.טרם או  המכרז

כלול ביצוע בפועל של התקנה / שדרוג של עדכוני תוכנה וקושחה יהתחזוקה שירות  .7.2.2

((Firmware /Drivers'וכו ,),  הקיימת  אשר פותרים תקלהבמידה והוכרזו עדכונים
מועדי ושעות ההתקנה/השדרוג כאשר  זוכהע"י עדכונים אלו יבוצעו במרוכז . במכבי

בהתאם לשיקול דעתו. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע  מכביידי -יקבעו עלי
 מועדי התקנה/שדרוג גם לאחר שעות העבודה המקובלות.

לצורך צפייה בסטטוס תקלות, הורדת גרסאות תוכנה וקושחה וכדומה, יוקצה על ידי  .7.2.3
במערכת התמיכה של היצרן. לחשבון זה תהינה ייעודי חשבון לקוח למכבי הזוכה 

הרשאות מעקב אחר כרטיסי התקלה, לגישה למסמכים טכניים, וגישה להורדת 
 גרסאות תוכנה וקושחה ולתיעוד שלהן.

כגון שאיבת אבק  נדרשות ניקוי פעולות זוכהה יבצע השוטפת מהתחזוקה כחלק .7.2.4
מביקור הטכנאים באתרים השונים לטיפול בתקלות  כחלקממחשבים וניקוי מדפסות 

 חודשים.  6-ל אחתהפחות  לכל

 :סימון, תיעוד .7.3

)ובכלל זה ציוד חליפי שסופק והוחלט כי  הזוכהתחת שירות החדש והציוד כלל הציוד  .7.3.1
ברקוד מדבקה הכוללת להיות מסומן באופן בולט. הסימון יכלול יישאר כקבוע ( 

בנוסף מדבקה אשר תסופק ע"י מכבי ו זוכה, לוגו )ַסְמִליל( של המו, שהזוכהשירות של 
 .מכבי וברקוד מספר סידורי )מס"ד(וכוללת 

הציוד תיעוד של ההזוכה ימסור למזמין לאחר אספקת ציוד חדש את את מסמכי  .7.3.2
, תיעוד העבודה שבוצעה )במידה ובוצעה התקנה על ידי הזוכה( ומסמכי התכנון שסופק

 .הציודונהלים רלוונטיים לתפעול שוטף של 

 .ציוד חלופי שסופק באופן זמני יסומן אף הוא בסימון מתאים .7.3.3

 :היקפי וציוד סורקים, מדפסות, מסכים, אישיים מחשביםב תקלות –ותחזוקה  שירות .7.4

מוקד  השירות. קריאות פתיחת לצורך מאויש שירות מוקד מכבי לרשות יעמיד הזוכה .7.4.1
 ממוקד הנדרשות הפעילות שעות .מכבי טלפוניות של שרות לקריאות ייענה השירות
 :הינן השירות
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 ימי ו' וערבי חג ה' -ימים א'   

 13:00 – 8:00 18:00 – 8:00 מוקד שירות 

 זמן ההמתנה המקסימאלי בעת פתיחת קריאה טלפונית לא יעלה על חמש דקות.  .7.4.2

 מספר למזמין וימסור השירות הזמנת נתקבלה בה השעה את ייתעד מוקדן השירות .7.4.3
 .קריאה

 .מהלך הטיפול יתועד מפתיחת הקריאה ועד לסגירת התקלה .7.4.4

 :בשטח נדרש ע"י טכנאיה חלון זמן שירותלהלן  .7.4.5

 
 וערבי חגימי ו'  ה' -ימים א' 

 18:00 – 8:00 מכבי אתרי
8:00 – 13:00 

)רק לאתרים ומוקדים אשר עובדים בימי 
 שישי וערבי חג(

רופאים  מרפאות
 עצמאיים

8:00 – 18:00 8:00 – 13:00 

במוקד השירות שעות מפתיחת הקריאה  24תיענה בתוך  מכביבאתרי קריאת שירות  .7.4.6
לשיקולו הבלעדי. מענה  מכביהזוכה, אלא אם כן אושר אחרת בכתב על ידי  של 

מכבי כאשר במתקן לקריאה ייחשב להתחלת הטיפול בתקלה על ידי הטכנאי הנוכח 
הבהרה לסעיף זה:  בתקלה. ברשותו כלל הציוד וחלקי החילוף הנדרשים לטיפול

שירות שתיפתח ביום  קריאת שירות שתיפתח ביום חמישי, תיענה ביום שישי. קריאת
ששי תיענה ביום ראשון העוקב. קריאת שירות שתיפתח בערב חג תיענה ביום העבודה 

 הראשון אחרי החג.

שעות מפתיחת הקריאה  4תיענה בתוך רופאים עצמאייים  מרפאותבקריאת שירות  .7.4.7
לשיקולו  מכביבמוקד השירות של הזוכה, אלא אם כן אושר אחרת בכתב על ידי 

הבלעדי. מענה לקריאה ייחשב להתחלת הטיפול בתקלה על ידי הטכנאי הנוכח באתר 
 קי החילוף הנדרשים לטיפול בתקלה.מכבי כאשר ברשותו כלל הציוד וחל

 זוכהטכנאי של האותו כ מזההההטכנאי אשר יגיע לטיפול בתקלה יישא עימו תעודה  .7.4.8
 תיעוד פרטי התקלה והרכיב בו הוא נדרש לטפל.ו

הטכנאי יישאר באתר עד לתיקון התקלה או עד להחלפתו על ידי טכנאי אחר לאחר  .7.4.9
עד להשארת עמדת עבודה  חפיפה מסודרת ומסירת כלל המידע הנדרש להמשך הטיפול

 .שמישה

לאחר סיום הטיפול בתקלה, יוחזר הציוד למקומו המקורי לרבות חיבור כל הכבלים  .7.4.10
 כפי שהיו במקור.

 בתאום ובאישור מרכז התמיכה של מכבי בלבד.סגירת התקלה תיעשה  .7.4.11

( שעות מתחילת 4במקרה של תקלה בציוד שאין אפשרות לתקנה באתר בתוך ארבע ) .7.4.12
, במקרה של טיפול בציוד במרפאת רופא עצמאי( שעה 1בתוך ) וא הטיפול בתקלה

מאפשר קישוריות שציוד המוחלף היסופק למכבי ציוד חלופי עם תכונות זהות לתכונות 
התקנת הציוד החלופי תכלול את כל , עד להשבת הציוד המתוקן. מכבילתשתיות  זהה

התקנה ותיחשב  - 5.2להשבת הציוד לעבודה תקינה, לרבות כל המפורט בסעיף  הנדרש
 כחלק מהליך הטיפול בתקלה ותהיה באחריות הזוכה ועל חשבונו.

יובהר כי בעת החלפת מחשב או רכיב ציוד הדורש התקנת מערכת ההפעלה מחדש,  .7.4.13

בהנחיית מכבי. טכנאי  הזוכהאשר הוכן מראש על ידי  Imageטכנאי השירות יתקין 

העדכני ביותר   Image -את הייצויידו טרם יציאתם לקריאה בערכה הכוללת  הזוכה
של מכבי בהתאם לסוג הציוד המטופל. לאחר ההתקנה יבצע הטכנאי את ההגדרות 

 מנת להחזיר את הציוד למצב תקין עפ"י הגדרת מרכז התמיכה של מכבי.-הנדרשות על

מסך מחשב, לרבות מסך מחשב נייד שתימצא בו נקודה שרופה, אחת או יותר, יוחלף  .7.4.14
זו תתבצע גם  . החלפהתו דגם או מדגם אחר המאושר ע"י מכבימאו המסך במסך אחר

אם כמות הנקודות השרופות עומדת בסטנדרטים של היצרן. החלפת המסך תיעשה 
מסך חדש אחר. החלפה זו נחשבת לצורך במסך בגיל דומה, כלומר מסך חדש יוחלף ב

ב במהלך המכרז כתקלה ותבוצע בכל מקרה בו תתגלינה במסך נקודות שרופות בכל של
 שלוש שנות האחריות הראשונות של הציוד.
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תמיכה טכנית והדרכה, תיקונים )כולל מכבי ויכלול  ישירות התחזוקה ינתן באתר .7.4.15
כתוצאה משימוש סביר(, טיפולים מונעים לפי הוראות היצרן, אספקת  בלאיתיקוני 

במצב תקין או לשם השבתה לתפעול תקין, ביקורות  הציודחלפים הדרושים לשמירת 
טכניות, והכל ללא תוספת תשלום או תמורה מצד מכבי. השירות כולל את כל 

 העבודות, החומרים והחלקים הדרושים לשם ביצוע התחזוקה .

מכבי והנכלל במכרז זה, בין אם נרכשו  אתרילכלל הציוד הנמצא בהזוכה ייתן שרות  .7.4.16
 .הזוכה ובין אם לאמ

. הטכנאי מטעם מכביהזוכה יפעל ברציפות לפתרון התקלה לשביעות רצונו המלאה של  .7.4.17
הזוכה לא יעזוב את האתר בו הציוד התקול לפני סיום הטיפול בתקלה או לפני הגעתו 

 וחפיפתו של טכנאי מחליף.

בסיום כל עבודה של טכנאי באחד מאתרי מכבי, ימלא הטכנאי דו"ח שירות בהתאם  .7.4.18
 :למרכז התמיכה של מכבי)או בכל דרך אחרת שתקבע( וידווח טלפונית לדרישת מכבי, 

 ( את פרטי הטיפול ואת סטטוס הקריאה לפני עזיבת האתר.03-5143626/1522)טלפון  .7.4.19

 לשמור היסטוריית טיפולים לכל ציוד תחת השירות. זוכהחובת ה .7.4.20

בים וממנה או משלוח הרכי זוכהשילוח הרכיבים התקולים אל מעבדת השירות של ה .7.4.21
 החלופיים יבוצע לכל אחד מאתרי מכבי בהם הותקן הציוד על חשבון הזוכה.

הזוכה מתחייב לסיים את התיקון של ציוד שיילקח על ידו למעבדת שירות, ולהחזירו  .7.4.22
. הובלת הציוד התקול לזוכההעברת הציוד ימי עבודה מיום  7מכבי, תוך  י לאתר

במקום הציוד שיילקח  ועל חשבונה.למעבדות החברה תיעשה ע"י החברה, באחריותה 
 למעבדת השירות יועמד ציוד חלופי.

במקרה של תקלה בציוד הנמצא  תחת אחריות ושירות של ספק אחר לרבות יצרן  .7.4.23
להזמין את השירות / החלקים מספק האחריות, אולם אין רשאי הציוד, יהיה הזוכה  

ל ציוד חלופי במחויבות ספק האחריות לפטור את הזוכה מתיקון או אספקה ש
 במקרים של קשיים או עיכובים במימוש האחריות על ידי ספק האחריות.

הזוכה מתחייב שכל שינוי או התאמה שהוא יבצע בציוד תחת שירות יבוצעו על פי  .7.4.24
הנחיות היצרן באופן שלא יפגע במחויבותו ובמחויבות היצרן למימוש האחריות על 

עו מבלי לפגוע ביכולת השדרוג של הציוד, הציוד, וכן ששינויים או התאמות אלו יבוצ
 וימשיכו לפעול באופן תקין לאחר ביצוע השינויים.

, זוכהשעות מהגעת טכנאי מטעם ה 24במקרה של תקלה שתיקונה לא הסתיים בתוך  .7.4.25
ידי גורם מקצועי רלוונטי מטעם היצרן, כולל -להמשך הטיפול על הזוכהבאחריות 

 .שירות

7.4.26. Professional Services כלל עבודתו זוכהם היצרן וכל זאת על חשבונו של המטע .
כולל תיאום הגעה  זוכהשל הגורם המקצועי מטעם היצרן תהיה תחת אחריותו של ה

. בכל מקרה הליך הטיפול בתקלה לא יהיה כרוך בעלות נוספת מכביוליווי באתרי 
 למזמין.

פתיחת ימי עבודה מיום  5שתיקונה לא יסתיים תוך מתמשכת במקרה של תקלה  .7.4.27
באופן קבוע, בציוד חלופי  , ללא עלות נוספת,מיידית קריאת השירות  יוחלף הציוד

שתאריך ייצורו אינו קודם ביותר משלושים ימי עסקים לתאריך הייצור של הציוד 
 המוחלף.

זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה  7.4סעיף 
 יסודית של ההסכם.

 :דחופותותקלות  שרתיםב תקלות –ותחזוקה  שירות .7.5

הסעיפים הבאים מתארים את תנאי השירות לקריאות שירות לטיפול בתקלות שרתים  .7.5.1
 -מכל סוג שהוא, או מדפסות מחלקתיות )ש/ל או צבע(, או לתקלות המשביתות מעל ל

. יובהר, כי סיווג ידי מרכז תמיכה-, או תקלות שהוגדרו כדחופות עלמשתמשים 30
 יקבע על ידי מכבי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כדחופההתקלה 

ימים בשבוע לאורך  7ת ביממה, שעו 24הזוכה יעמיד לרשות מכבי מוקד שירות הפעיל  .7.5.2
ימות השנה כולל יום כיפור לצורך פתיחת קריאות השירות. ניתן יהיה לפתוח כל 

 .קריאת שירות באמצעות מענה טלפוני אנושי

 זמן ההמתנה המקסימאלי בעת פתיחת קריאה טלפונית לא יעלה על חמש דקות.  .7.5.3
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מוקדן השירות ייתעד את השעה בה נתקבלה הזמנת השירות וימסור למזמין מספר  .7.5.4
 קריאה.

שעות למענה  4הזוכה יעמיד לרשות מכבי בנק קריאות חודשי בזמן תגובה של  .7.5.5
ד )תחנות ומדפסות( תחת שירות פריטי ציו 500קריאות לכל  10לקריאה, בכמות של 

. הבנק יהיה חודשי ולא ניתן יהיה לצבירה מחודש לחודש. מכבי תשתמש בבנק זוכהה
הקריאות עפ"י שיקולה הבלעדי. באם יידרשו קריאות נוספות מעבר לבנק השעות 
המוקצה מראש, קריאות אלו יהיו בתשלום על פי תעריף שעתי לשירותי טכנאי שיעביר 

הצעתו. מענה לקריאה מסוג זה ייחשב להתחלת הטיפול בתקלה על ידי  במסגרתזוכה ה
הטכנאי הנוכח באתר מכבי כאשר ברשותו כלל הציוד וחלקי החילוף הנדרשים לטיפול 

 בתקלה.

שעות מפתיחת הקריאה במוקד השירות של הזוכה בכל  4קריאת שירות תיענה בתוך  .7.5.6
לשיקולו הבלעדי. מענה  כבימשעות היממה, אלא אם כן אושר אחרת בכתב על ידי 

לקריאה ייחשב להתחלת הטיפול בתקלה על ידי הטכנאי הנוכח באתר מכבי כאשר 
 ברשותו כלל הציוד וחלקי החילוף הנדרשים לטיפול בתקלה.

עד לתיקון התקלה או עד להחלפתו על ידי טכנאי אחר  מכביהטכנאי יישאר באתר  .7.5.7
 להמשך הטיפול.לאחר חפיפה מסודרת ומסירת כלל המידע הנדרש 

שעות( מתחילת  2במקרה של תקלה בציוד שאין אפשרות לתקנה באתר בתוך שעתיים ) .7.5.8
שעות ציוד חלופי עם תכונות זהות לתכונות ציוד  4הטיפול בתקלה, יסופק למכבי בתוך 

המוחלף המאפשר קישוריות זהה לתשתיות האתר כפי שהיה הציוד המוחלף, עד 

 -עדכני ו Imageבות התקנה פיזית, התקנת להשבת הציוד המתוקן. התקנה לר

Drivers חיבור הציוד החלופי לרשתות התקשורת השונות לרבות ,SAN הגדרה ,

וכל פעולה נדרשת על הציוד החלופי עד למצב של  SANלרבות הגדרות רשת, הגדרות 
השבת העבודה התקינה של הציוד החלופי אל מול שאר תשתיות הארגון, כפי שפעל 

ורי שהוחלף, תיחשב כחלק מהליך הטיפול בתקלה ותהיה באחריות הזוכה הציוד המק
 ועל חשבונו.

 :עפ"י דרישה שירותי טכנאי .7.6

לצרכים נוספים על פי דרישה כחלק מההתקשרות, יספק הזוכה למכבי שירותי טכנאי  .7.6.1
 שאינם נכללים במסגרת שירות התחזוקה הנדרש.

בהתאם  ,התקנות, תמיכה וכד', בתפעול מערכות מחשוב הטכנאים יספקו סיוע .7.6.2
 .עפ"י הצורך , הנחיה ו/או פתרון בעיות ותקלותהמנהל להנחיות

 .לעניין זה טכנאי משמעו: "טכנאי שירות" .7.6.3

מדפסות וסורקים , בת מיקרוסופט, תחנות עבודהידע טכני בסביהטכנאים נדרשים ל .7.6.4
שתמשי מ, הגשת סיוע טכני לותגבור לצוות המחשוב במטה ובמחוזותלטובת תמיכה 

 . וכד' קצה

בהתאם לאופי העבודה, יידרש כי הטכנאי יצוייד ברכב לצורך נסיעות בין אתרי מכבי  .7.6.5
 השונים.

 :חלופי ציוד .7.7

הזוכה מתחייב כי רמת הציוד החלופי שייספק למכבי תהיה שווה, או גבוהה מרמת  .7.7.1
 הציוד המוחלף / הפגום. 

 הציוד הינו ציוד חלופי.כל ציוד חלופי שיסופק, יסומן במדבקה המבהירה כי  .7.7.2

במקרה של החלפת רכיב של הציוד, הזוכה יספק חלקי חילוף מקוריים וחדשים לציוד.  .7.7.3
באם לא יהיו קיימים רכיבי החילוף כאמור, יוחלף הציוד בציוד חדש העומד בכל 

 מפרטי הציוד המוחלף, ההחלפה תהא על חשבון הזוכה.

לרשות המשתמש ואנשי ניהול  צורת התחברותו לרשת והשירותים שיעמיד הזוכה .7.7.4
 , תהיה תואמת לזו של הציוד המוחלף. מכביהרשת של 

על הטכנאי מטעם הזוכה להעביר את כל תוכנות הבסיס, הגדרות הנתונים האגורים  .7.7.5
בציוד המוחלף אל הציוד החלופי. העברה זו יכולה להיעשות על ידי העברת הנתונים 

 .מכביפגום למוחלף, וזאת על פי דרישת בלבד או על ידי העברת המדיה בין הציוד ה

 להצבת הציוד החלופי מראש ובכתב. מכביעל הזוכה לקבל את אישור  .7.7.6
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  :אחסון באמצעי טיפול .7.8

 , לפיכך:מכביוציא אמצעי אחסון נתונים מאתרי אינו רשאי בשום מקרה לה הזוכה

, שתתגלה בו תקלה שלא )כדוגמת מחשב או שרת( ציוד המכיל אמצעי אחסון נתונים .7.8.1
יוצא ממנו אמצעי אחסון  , ותידרש הוצאתו לצורך תיקון,מכביניתן לתקנה באתר 

ציוד יותקן בחזרה ב. אמצעי אחסון הנתונים מכביהנתונים טרם יוצא הציוד מאתר 
 .7.8.5 - 7.8.2 פיםבכפוף לסעי, הכל מתיקוןלמכבי כאשר זה יוחזר 

. בלבד בידי מכבי תהא הקביעה איזה חלק מן הציוד הוא אמצעי אחסון נתונים  .7.8.2
קביעתה בנושא זה היא סופית, אף אם משמעותה היא, שאין להוציא אף חלק מן 

 הציוד מאתר מזמין השירות.

 פירוק והרכבת אמצעי האחסון תיעשה על חשבון הזוכה. .7.8.3

להביא  זוכה. על המכבין באתר אמצעי אחסון נתונים בציוד שהתגלתה בו תקלה, יתוק .7.8.4
 .מכביאיתו את הציוד הדרוש על מנת לתקן את אמצעי אחסון הנתונים באתר 

או שלא ניתן  מכביאמצעי אחסון נתונים, שהתגלתה בו תקלה שלא ניתן לתקן באתר  .7.8.5
לתקנו כלל, יוחלף באמצעי אחסון נתונים בעל מפרט טכני שאינו נופל מן המרכיב 

כנגד הרכיב החדש אלא יושאר  זוכהן הנתונים התקול לא יינתן להמקורי. אמצעי אחסו
 .מכביברשות 

 

  דרישות השירות המפורטות לעילבגין אי עמידה ב קנס .8

מוסכם ישלם הזוכה למכבי קנס לא מילא הזוכה את התחייבויותיו הבאות בהתאם לדרישות,  .8.1
 כלהלן:

 קנס SLA -חריגה מה הסכםדרישת ה הנושא

מועד אספקת 
 ציוד

 30 - שרתים וציוד שרתים
 ימי עבודה.

ימי  14  - מחשבים אישיים
 עבודה.

ימי  2 - מתכלים למדפסות
 עבודה.

מדרישות המכרז,  פיגור
ם אלא אם כן הוסכם ע
מכבי למועד אספקה 

ו/או כח עליון  אחר
 המונע אספקה בזמן

מעלות  1%
ההזמנה 
בגין כל 

 יום פיגור.

המתנה  למענה 
לקריאה טלפונית 

 השירות למרכז

דקות    5מענה לשיחה תוך 
מרגע הקריאה במרכזת 

 הזוכה

תלונות מתועדות של 
כפי שיועברו  מכבינציגי 

 למנהל הממונה

על  ₪ 100
כל חריגה 

מתועדת/מ
 דווחת.

זמן תגובה 
לקריאת שירות 

 רגילה

שעות ממועד פתיחת  24
הקריאה כולל הגעת טכנאי 

 וחלקי חילוף
 שעת פיגור

בגין  ₪ 100
 כל שעת

פיגור עבור 
כל קריאת 

 שירות.

זמן תגובה 
לקריאת שירות 
, לתקלות שרתים

קריאת שירות 
המוגדרות 
במתכונת 
ותקלות  24*7*24

 דחופות

 

שעות מפתיחת הקריאה  4
כולל הגעת טכנאי וחלקי 

 חילוף
 שעת פיגור

בגין  ₪ 300
כל שעת 

פיגור עבור 
כל קריאת 

 שירות.
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 קנס SLA -חריגה מה הסכםדרישת ה הנושא

אספקת ציוד 
חלופי במקרה של 

שרתים תקלות  
ותקלות 

 מחלקתיות
שאין אפשרות 

לתקנה בתוך 
 שעתיים

שעות לאחר השעתיים  4
הראשונות של עבודת 

 הטכנאי באתר מכבי
 שעת פיגור

בגין  300₪
כל שעת 

פיגור עבור 
כל קריאת 

 שירות.

אספקת ציוד 
חלופי לציוד שלא 
תוקן ביום הגעת 

 הטכנאי

 שעת פיגור שעות 24תוך 

בגין  ₪ 100
כל שעת 

 פיגור
באספקת 

הציוד 
 החלופי

אספקת ציוד 
חלופי לציוד שלא 

תוקן במרפאת 
רופא עצמאי 
במועד הגעת 

 הטכנאי

 שעת פיגור שעות 1תוך 

בגין  ₪ 100
כל שעת 

פיגור 
באספקת 

הציוד 
 החלופי

החלפה קבועה 
של הציוד לאחר 
 תקלה מתמשכת

 יום פיגור ימי עבודה 5

בגין  ₪ 300
כל יום 

פיגור עבור 
כל ציוד 

 תקלהעם 

אספקת ציוד 
שאינו תואם את 

 הנדרש במכרז.

אספקת ציוד על פי דרישות 
 המכרז

 יום פיגור 
בגין  ₪ 300

כל יום 
 פיגור

 .ה כמפורט מעלהכהסעיפים בהם לא עמד הזו /יבהתאם לסוגים מכבי תשקול הפעלת הסעיף .8.2

העומדת למכבי, מוסכמים, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת קנסות פי סעיף זה הינם -עלהקנסות  .8.3
ידי מכבי  עלקיזוזם  באמצעותיבוצע הקנסות תשלום תעשה בלא צורך בהוכחת נזק.  םוגביית

 מהחשבונות השוטפים. 

 

 ת מכבי יובויהתחי .9

מכבי מתחייבת להפעיל את המערכות בהתאם להוראות היצרן ובאמצעות עובדים המיומנים  .9.1
 לכך. 

למערכות לצורך בדיקתן, טיפול  ומבוקרת גישה מוסדרתמכבי תאפשר לזוכה, בתיאום מראש,  .9.2
 בהן ותחזוקתן.

 

 התמורה ותנאי תשלום .10

פי מכפלת התעריף ליחידה בכמות -מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל .10.1
ידי -ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם על-שניתנה בפועל ושאושרה על ותהיחיד

על  מאושר לעבוד הזוכהאם  או חשבונית עסקה ; מס כחוק  מכבי לזוכה כנגד הוצאת חשבונית
לאחר התשלום יעביר למכבי חשבונית מס , ובמקרה כאמור, בסיס מזומן לפי החוק והתקנות

 (."התמורה")להלן:   בהתאמה
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, המיסים, ההוצאות ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים,  הינה סופיתמובהר, כי התמורה  .10.2
הכרוכים במתן/אספקת השירותים ו/או המוצרים, והזוכה לא יהא זכאי ההיטלים והאגרות 

 לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה.

 :הצמדה .10.3

(, ובהתאם 'התמורה תוצמד בהתאם לאפיק ההצמדה שבחר הזוכה בטופס ההצעה )נספח ג
 יחולו ההוראות הרלבנטיות הבאות:

 :התמורה עבור שירותי התחזוקה תוצמד למדד המחירים לצרכן .10.3.1

חודשים בהתאם לשיעור  12התעריף ליחידה הנקוב בש"ח יעודכן מידי  .10.3.1.1
( הידוע במועד "המדד"השינוי שיחול במדד המחירים לצרכן )להלן: 

   ( בהשוואה למדד הבסיס."המדד החדש"העדכון )להלן: 

מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום קבלת ההצעה הסופית מהזוכה  .10.3.1.2
________ או המדד החדש, ושפורסם בגין חודש ________ שנת 

 המאוחר מבין השניים.

עדכון ההצמדה יבוצע בתנאי ששיעור השינוי המצטבר במדד מהעדכון  .10.3.1.3
 70%)שלושה אחוזים(. העדכון יהיה בשיעור של  3%-האחרון, לא פחת מ

 )שבעים אחוזים( משיעור השינוי במדד.

"ח והיא תוצמד ההצעה נקובה בש -)למעט מתכלים ממוחזרים(  הציודהתמורה עבור  .10.3.2
  :הדולר לשער

מיום חתימת  חודשים 12מידי  תתבצעתעריף ליחידה בחינת עדכון  .10.3.2.1
 ההסכם.

האחרון , הידוע ביום ש"ח / הבסיס יהיה שער החליפין היציג דולרשער  .10.3.2.2
או שער הדולר  ואשר עומד על __________ להגשת ההצעות במכרז,

החדש )כהגדרתו להלן( במועד העדכון האחרון, המאוחר מביניהם )להלן: 
 "(.שער הבסיס"

 החודשים שלושתהידוע הממוצע ב שער הדולרלפי  עדכון המחיר יחושב .10.3.2.3
  .("החדש הדולר שער": להלן) שקדמו למועד ביצוע החישוב הקלנדריים

בהשוואה לשער , 3%ישתנה בשיעור העולה על  ושער הדולר החדשהיה  .10.3.2.4
. העדכון יחול החל בראשון משיעור השינוי 70%-עודכן המחיר ביהבסיס, 

  לחודש העוקב לחודש החישוב.

חודשים מיום  12למען הסר ספק, מועד הבחינה הראשון הינו בתום  .10.3.2.5
 חתימת ההסכם.

 :תנאי תשלום .10.4

 65( יום )תום חודש + וחמישה)שישים  65התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .10.4.1
ידי -ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-, על/הרכישהיום( ממועד הפעילות

 נציג מכבי. 

ימים מתום חודש הפעילות. אם תוגש לאחר  )עשרה( 10-מהחשבונית תוגש לא יאוחר  .10.4.2
 מועד זה, אזי התשלום יידחה בהתאמה.

, ובו / רבעוני עפ"י החלטת מכבי כבי חשבון חודשייגיש למהזוכה  -הגשת החשבונית  .10.4.3
יצרף דוח מפורט, הכולל אסמכתאות, לאימות הזוכה פירוט כל הסכומים המגיעים לו. 

 החיובים. 

מכבי תבדוק חשבונית זו והדו"ח המצורף אליה, ולאחר בדיקתם יהוו החשבונית  .10.4.4
 והדו"ח אסמכתא לתשלום על ידי מכבי.  

לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי היה ויתגלו בחשבונית ) .10.4.5
דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז 
הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה בכל עת, 

 ימים מראש 14ממכבי, ובכפוף למתן הודעה בכתב בת 
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. לדרישת מכבי הזוכה ייערך B2Bה עם מערכות מסחר אלקטרוני העבודה תהי .10.4.6

ול החברה , תוך שלושה חודשים מהודעת מכבי על רצונה בכך, מB2Bבמתכונת 
 שתיבחר ע"י מכבי כמקובל, ובמימון הזוכה.

הזוכה ייערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית מרכזת, בליווי קובץ  .10.4.7
 מכבי.ממוחשב, במבנה שתגדיר 

 

 אחריות .11

לכל נזק ו/או אובדן ו/או פי דין -עלמבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי  .11.1
יגרמו למכבי ו/או למי יפגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, ש

 ושירות הציוד אספקתעקב ו/או בקשר עם  ,מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו
 כמפורט ומוגדר בהסכם זה.  התחזוקה

לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הזוכה מתחייב  .11.2
הוצאה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי 

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

לזוכה אודות לפסק דין חלוט, למתן הודעה מיידית ובכתב ה הפיצוי והשיפוי כפופ חובת .11.3
שמכבי לא תתפשר בתביעה לכך ולנהל את התביעה הנידונה  לזוכה, למתן האפשרות התביעה

 הזוכה. ללא הסכמת

כדי לצמצם או לגרוע הזוכה ידי -עלכמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר .11.4
חים כדי לשחרר את יהיה בעריכת הביטו, ולא להסכםבהתאם  יוותוימהתחייבבצורה כל שהיא 

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

מכל סכום שיגיע  א זכאית לפי סעיף זה בכללותו,להם הילנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא .11.5
לגבותם  תרשאי תהאפי חוק, בכל זמן שהוא, וכן -בצירוף הצמדה וריבית על ,לזוכה הממנ

 בכל דרך אחרת.מהזוכה  

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  .11.6
פי ההסכם. למעלה מן הצורך -הניתנים על ידו עלחסים לשירותים ההוראות והתקנים המתיי

, (נוסח משולב)החוק לביטוח לאומי למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב יובהר, כי הזוכה 
אך מבלי לפגוע בכלליות  ,, ובעיקרשהותקנו על פיותקנות וה הצווים ואחר כל 1995-תשנ"הה

 וו/או קבלני המשנה של או משמשיוו ו/או שליחיו ו/כל עובדישהזוכה, האמור לעיל, באופן 
, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או במתן השירותיםועובדיהם שיועסקו 

 .פי החוק הנ"ל-זכאים לכל הזכויות שעלההתקשרות יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  ,זמני

לפי הזוכה של אינן באות לגרוע מכל התחייבות  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו,וראות ה .11.7
מאחריות כלשהי בגין את הזוכה ואין בהן כדי לשחרר  ,פי כל דין-ו/או עלההסכם 

 ., כהגדרתם להלןבביטוחי הזוכהנזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה 

 

  ביטוח .12

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו/או על-עלהזוכה גרוע מאחריות ומהתחייבות מבלי ל .12.1
לערוך ולקיים על הזוכה הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב 

חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים 
 :ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלןזה ים" המסומן כנספח להסכם ב"אישור עריכת ביטוח

פי ההסכם, -וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על (,"הביטוחים"ו/או  ביטוחי הספק""
לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה 

 (שלוש) 3-נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך לא פחות מ
 שנים מתום תקופת ההתקשרות.

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

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר,  הזוכה .12.2
תחודשנה  הזוכהובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי לשלם את דמי הביטוח במלואם 

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

 .הזוכהוחי מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביט
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לפני  אחד יוםמכבי, לא יאוחר מלהמציא ל הזוכהמתחייב  מכבי,ללא צורך בכל דרישה מצד  .12.3
כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור  הזוכהאישור בדבר עריכת ביטוחי  ,הסכם זה מועד חתימת

מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת  הזוכהעריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. 
אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת 

פי הסכם זה -על הזוכהמתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של 
 פי כל דין.-ו/או על

כדי לצמצם או לגרוע בצורה  הזוכהידי -כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על בהקשר זה מובהר, .12.4
 הזוכהכל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

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

תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב  תסתיים לפני הזוכהככל שתקופת ביטוחי  .12.5
לעיל בגין הארכת תוקפו  12.3אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  מכבילהפקיד בידי  הזוכה

 פי ההסכם.-קופת ההתקשרות עללתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל ת

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

 12.5ו/או  12.3כנדרש בסעיפים הזוכה ידי -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .12.6
, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע מכבילעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את 

 לפי הסכם זה.זוכה ל

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

הזוכה ידי -אישור עריכת הביטוחים שיומצא על , לבדוק אתת, אך לא חייבתהא רשאימכבי ת .12.7
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על כאמור לעיל, והזוכה 

מצהיר הזוכה . זה 12סעיף פי -נשוא האישור להתחייבויותיו עלמנת להתאים את הביטוחים 
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי כי זכויות  ,ומתחייב

א אישור עריכת הביטוחים, וכל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשמכבי ו/או מי מטעמה 
טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

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

, וכי מכביידי -נם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלעל פיו הי ,יכללו תנאי מפורשוכה הזביטוחי  .12.8
. כמו כן, יתחייב המבטח מכביהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

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

, לרבות אי מתן הזוכהלפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על  ,יכללו סעיףהזוכה ביטוחי  .12.9
של , לא יפגעו בזכויותיה הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות

 לקבלת שיפוי. מכבי 

דרישה ו/או תביעה , כי לא תהיה לו כל טענה ו/או הזוכהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  .12.10
והוא פוטר את או הנובע מנזק לרכושו, ו/מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו כנגד 

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

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

כי בהתקשרותו עם קבלני  ,מתחייב הזוכה - התקשרות עם קבלני משנה מותרת באילת בלבד .12.11
הוא יהא אחראי לכלול  ,זה הסכםבמסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא , משנה

בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים 
הזוכה או זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם  12סעיף המפורטים ב

לכלול את קבלני הזוכה זה. לחלופין, רשאי  12סעיף פי המוגדר ב-לתקופה מאוחרת יותר על
 המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

לא יהיו  ,, למעט ביטוח אחריות מקצועיתהזוכהמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  .12.12
 נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

 רישיונות והיתרים .13
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 הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/אומתחייב למלא אחר הזוכה  .13.1
פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב -היתרים ו/או הרשיונות הדרושים עלה

לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, 
 .תקשרותבמשך כל תקופת הה

 תהווה הפרה יסודית.הפרת סעיף זה  .13.2

 

 מועסקי הזוכה .14

הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך  .14.1
יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו יולא  ,כעובדיו או שלוחיו

 ם הנובעות מיחסיו עימם.על ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיה

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם  .14.2
 החלים עליו.

הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או  .14.3
יגרם להם בעת מתן השירות או יבקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש ש

 בכל פעילות הקשורה למתן השירות. 

פי ההסכם, וכי כל -כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על ,כן מצהיר הזוכה .14.4
פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או -זכות שניתנת על

ה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת בשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צור
ביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל 

אחרת ממכבי בקשר  והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה ,זכויות של עובדי מכבי
ום ההסכם, או סיום כל סי עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או

 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-התקשרות על

כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך  ,הזוכה מתחייב .14.5
את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או 

 למטרה כלשהי.

 תחייב לפצות ו/או לשפות את מכביו סעד הנתונים למכבי, הזוכה ממבלי לגרוע מכל זכות ו/א .14.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או -יקבע עלייגרמו לה, אם יבגין כל נזק ו/או הוצאה ש

 העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

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

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .15

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר  .15.1
עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם 

 ילתה או לאחר סיומה., לפני תחתקשרותאו מתן השירות, תוך תקופת הה

לחוק  118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .15.2
 .1977-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים  .15.3
 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות .15.4

 מצהיר ומתחייב כדלקמן:הזוכה 

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל  .15.4.1
מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על 
ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו 

פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: -על גרת ביצוע התחייבויות הזוכהלידיעתו במס
 .("המידע"

אלא אם קיבל  ,למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא .15.4.2
 , מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.ור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתבאיש
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הגביל את הגישה למידע אך ורק לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, ל .15.4.3
לדאוג לכך שכל עובדי הזוכה, נותני שירותים ולעובדי הזוכה המורשים לכך, 

פי ההסכם יחתמו על כתב -והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על
לעמוד התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי הזוכה )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם 

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

י יד-למובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הזוכה יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור ע
 עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .15.4.4

מידע שהיה בידי הזוכה ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם  .15.4.4.1
 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  .15.4.4.2
 סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של  .15.4.4.3
 .הזוכה

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על .15.4.4.4
ובלבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה 

 להתגונן מפניו.

כל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הזוכה לא ש והוא מסכיםו ידוע לכי  .15.4.5
 ביצוע ההסכם.יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך 

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו  .15.4.6
התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, 

גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים אשר ו
מידע בסודיות, וכי הזוכה מודע לכך שהמידע החייבות לשמירת והפסדים ולהפרת הת

 הינו חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות  .15.4.7
האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או מי 

ות אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק הגנת הפרטיות, מעובדיו מי מטעמו יפר הורא
 , וכל דין רלבנטי נוסף.1996-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1981-התשמ"א

 :דרישות אבטחת מידע .15.5

 כדלקמן:הזוכה מצהיר ומתחייב 

 וכפי שיעודכנו )באם מצוינות( במכרז המצויות מידע אבטחת דרישות בכל לעמוד .15.5.1
 .המכרז לנושא הרלוונטיות רגולטוריות לדרישותבהתאם  לעת מעת

 טכנולוגיה למשפט הרשות והנחיות ותקנותיו הפרטיות הגנת חוק את יקיים הזוכה .15.5.2
 הרלוונטיות, המידע ואבטחת הפרטיות הגנת לעניין הבריאות משרד ודרישות ומידע

 זה מכרז נשוא העבודה ולתהליכי המידע טכנולוגיית למערך

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

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .16

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות  .16.1
רף כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצוצמודה למדד המחירים לצרכן, אוטונומית בנקאית 

  ,שקלים חדשים( )מאה אלף ₪ 100,000 של בסך , להסכם זה )להלן: "ערבות הביצוע"(
 .התקשרותלאחר תום תקופת ה חודשים 4שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום 

או  כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרותהביצוע מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות  .16.2
ק בגין אי מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזמוצר/ים / אספקת ההסתיים מתן השירות 

או לדרוש הביצוע תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות  -פי ההסכם -מילוי התחייבויותיו על
והזוכה סיים לפצות את  לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרותה הארכה נוספת של

 .הביצועתחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות  ,מכבי כאמור
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ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את  פי-ו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו עלבכל מקרה ב .16.3
, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, הביצוע ערבות

 משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.שא ומתן לבוררות, למ

, יהא הזוכה חייב לחדש ק מהםחלאו הביצוע השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות  .16.4
לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע את ערבות 

או כל הביצוע את ערבות מימשה )שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי  7תוך 
 .מתוכהסכום 

פי -תיו של הזוכה עלתקרה להתחייבויו כדי לשמש כל הגבלה אוהביצוע אין בגובה ערבות  .16.5
 ההסכם.

 פי כל דין.-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על .16.6

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

 

 הפרת הסכם .17

 .ל דין או ההסכםפי כ-מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית, על .17.1

בנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה  או מי  .17.2
יסול עסקים באופן אחר, והליכים חמטעמו שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או 

 יום. 30אלו לא בוטלו תוך 

 –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  .17.3

 ההסכם לאלתר; אולבטל את  .17.3.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  .17.3.2
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא אחר  3ההתחייבות תוך 

 מכביייגרמו לנגרמו ו/או שהוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש
 .הקיום כאמור-אי כתוצאה מההפרה האמורה ו/או

הזוכה למכבי פיצויים לעיל, ישלם  17.3בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  .17.4
, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה ש"ח 100,000מוסכמים בסך 

מההפרה ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור 
כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים  בפיסקה זו

 על פי כל דין.

הפר הזוכה את ההסכם הפרה לעיל ו/או  17.3.2לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  .17.5
שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את 

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

ידי מתן הודעה על כך בכתב, והזוכה יהא -קיומו, וזאת על-את ההסכם מחמת הפרתו או אי
וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או  ש"ח 100,000 חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך

שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים 
אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה  אלה.

 אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר הצדדים מצהירים, כי הפיצויים  .17.6
עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה 

 יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד  .17.7
 בהודעה. שתקבע מכבי
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 ההסכם וסיוםההתקשרות  תקופת .18

לאספקת מחשבים אישיים, מסכים , שרתים, מדפסות, ההתקשרות עם הזוכה לגבי רכישת  .18.1
, שתחילתה שנתיים, תהא לתקופה של מתכלים למדפסות ציוד היקפי ונילווה ושירותי תחזוקה

  ."(תקופת ההתקשרותו/או " "ההסכםתקופת " :)להלן____ ________ביום ____

כל  שנהנוספות בנות  תקופות 7-ההתקשרות בלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת  .18.2
 יתרתוך שמירה על כל , והכל ( מיטיבים בתיאום עם הזוכה2או ) ;( זהים1אחת, בתנאים )

 (."תקופות האופציה")להלן:  ההסכםותנאי  הוראות

לעיל, מכבי תהא רשאית, בכל עת, להביא הסכם זה,  18.1-ו 18.1על אף האמור בסעיפים  .18.3
פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה -כולו או ביחס לשירותים/מוצרים מסויימים, לסיומו, על

 .( יום מראששישים) 60שהיא, ובלבד שהודיעה על כך לזוכה בכתב לפחות 

 בקשר מכבי כלפי תביעה/או ו דרישה/או ו עילה/או ו טענה כל לזוכה תהא לא, כאמור במקרה .18.4
 .ההסכם סיום עם

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מכבי רשאית לסיים .18.5
תהא זוכה של, וזאת מבלי זוכהבאופן מיידי באמצעות הודעה בכתב להזוכה ההתקשרות עם 

 :בקשר לכךכלשהי  טענה ו/או דרישה

 הסכם זה;הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הזוכה אם  .18.5.1

/או צו וניתן כנגדו צו פירוק ו/או אם בקשת פירוק ו/או על ידו הזוכה נגד כאם הוגשה  .18.5.2
 , והליכים, לרבות כונס נכסים זמניהזוכהלהקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי 

  ימים; 60 בתוך בוטלו לא כאמור

ללא נכונה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה הזוכה אם הצהרה מהצהרות  .18.5.3
 או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל  .18.6
פי -, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1970-הפרת הסכם(, התשל"א

 פי דין. -הוראות ההסכם או על

 

 איסור הסבת ההסכם .19

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

 אלא מנימוקים סבירים.

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

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

פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .19.4
עניין" בו -הינה "בעל שמכביגוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או 

ובלבד , ו/או לכל גוף מקבוצת מכבי 1968 – "חתשכבחוק ניירות ערך,  עניין"-כהגדרתו של "בעל
 שזכויות הזוכה על פי הסכם זה לא תיפגענה.

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

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

 

 העדר בלעדיות .20

אינה  השירותאת  לספקידי מכבי -תנה לו עליהזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שנ
  קיים שירות דומה ו/או מקביל עבור מכבי.מפעיל ובמכרז המ ףנוס הזוכ וישנהרשאה בלעדית, וכי 
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 קיזוז זכות .21

 שהזוכה, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי בלבדולה הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  .21.1
 לזוכהעשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע 

 ממכבי.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם .21.2
 רשאית לקזז הסכומיםלאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי 

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

 

 ויתור בכתב .22

 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. .22.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  .22.2
 גזירה שווה למקרה אחר.תקדים ולא ילמדו ממנה 

לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על .22.3
 על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 

 סמכות שיפוט .23

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

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .24

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך תחשבנה -כל ההודעות על
 שעות מעת שליחתן.)עשרים(  24כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 
 
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
   הזוכה מכבי 
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 נספח להסכם

 טיוטה חתומה עם הגשת ההצעהיש להגיש 

 

 תאריך:_____________

 לכבוד

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

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

"(  הספק)להלן: "הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 
עם בהסכם שנערך ביניכם לבין  וכן כל השירותים הנלווים בקשר, ציוד מחשוב ושירותי תחזוקה אספקתבקשר עם 

"( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימת ביום ההסכם" -" והשירותיםהספק )להלן בהתאמה: "
 "(.תקופת הביטוח_______ )להלן: "

 
כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין )נוסח  ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .1

, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד 1980 -חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
 לאירוע ובסה"כ  ₪ 6,000,000  כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של

קבע כי נושאים בחובות במקרה וי עובדיה ומנהליביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי הלתקופת  ₪ 20,000,000
 .ספקמי מעובדי ה מעביד כלפי

 __________________פוליסה מספר 

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

לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מתן 
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 

 
 

בקשר עם ו/או  , לרבות נזק גרר, בגין נזק גוף ו/או רכוש דין יעפ" הספקאחריותו של  כיסוי  -חבות מוצר טוחיב .3
של בגבול אחריות "( המוצרים)להלן:" ו/או הבאים מטעמו הספק י"עמשווק, מסופק מטופל,  המיוצר, עקב מוצר
למעשי  הבשל אחריותמכבי ת לשפות אורחב מהביטוח כאמור   טוח.הבילתקופת  כלתביעה ובסה"  ₪  4,000,000

הספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב המוצרים, וזאת ו/או מחדלי 
. בביטוח חריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטחבכפוף לסעיף א

שבנדון,  השירותיםרטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק בקשר עם  תחולההמפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת 
 או יבוטל רתנובחב שהביטוח במקרה .ההסכם, אך לא לפני ___________החלה בטרם נחתם  זאתגם אם פעילות 

 נוספים חודשים 6 למשך, מוארכת ותביעות נזקים גילוי תקופת תחול בפוליסה כי מוסכם, כלשהי מסיבה יחודש לא
 תקופת במהלך הודעה תימסר ושעליו הביטוח בתקופת שיארע אירוע וכל בחברתנו הביטוח תוקף פג וב מהמועד

. הגדרת המוצרים הביטוח תקופת במהלך ההודעה נמסרה עליו כאירוע ועניין נושא לכל ייחשב, המוארכת הגילוי
 .זוקה, ועדכוני תוכנה )לפי הענייןעל פי הפוליסה מורחבת לכלול גם: הדרכה, תמיכה מקצועית, שירותי תח

 למקרה ולתקופת הבטוח.   ₪  100,000( בגבול אחריות של recallהביטוח מורחב לכלול כיסוי להשבת מוצרים )
 __________________פוליסה מספר 

 

המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או  - ביטוח אחריות מקצועית .4
טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל הפועלים מטעמו, אשר ארע תוך 

לאירוע ובסה"כ   ₪__ 4,000,000_במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות שלכדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או 
ביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת הלתקופת 

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

בביצוע עיכוב  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
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לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח לפי  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

רתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסות . במקרה שהביטוח בחבלא לפני ____________ 
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל  6תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין 
 ו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.כאירוע עלי

 __________________פוליסה מספר 

 
 

 כללי
 לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  ספקה .5

 הו/או מי מטעמ מכביבביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .6
 .הו/או מי מטעמ מכביוכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי ישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .7
 יום מראש. 30הודעה על כך בדואר רשום  מכבישניתנה ל

לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע )למעט בטוח אחריות מקצועית( , ספק, כי נוסחי פוליסות המוסכם בזאת במפורש .8
 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו "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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 נספח להסכם

 לשימוש הזוכה בלבד ערבות ביצוע

 

 שימוש הזוכה במכרזל -ערבות ביצוע  -בנקאית אוטונומית נוסח ערבות

 

 לכבוד

 227/99מאנית מס' ומכבי שירותי בריאות אגודה עות

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

למדד כשהוא צמוד  ,(הערבות" "סכום :)להלן ₪ 100,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

מכרז  )מכח ( בקשר עם הסכם"החייב" :)להלן כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________

  .ציוד מחשוב ושירותי תחזוקהקת אספל (123/2015מס' 

 

 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" :פני התשלום על פי ערבות זו )להלןיתפרסם לאחרונה לאם יתברר מהמדד ש

(  אזי יחושב סכום "המדד היסודי" :)להלן עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______

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

 (.המוגדל"

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

 

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

ו לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם א

 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.

  

 רב, בכבוד

 

 __________שם הבנק:

 __________שם הסניף:

 



 ג'נספח 

59 

 

 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 

  123/2015  מספרטופס הצעה למכרז  הנדון:
 

 ________________________________התאגיד המציע: 
 

 .1-יש למלא בטופס ההצעה נספח ג – פירוט הציוד הנלווה  המוצע
 

 _________________________________________________________________ הערות: 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

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

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

 
 כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז. ,אנו מצהירים 1.1
ולספק את חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים  1.2

שבהצעתנו בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, המוצרים 
 המצורף כלשונו.ההתקשרות לרבות חתימה על הסכם 

 חלקה, מכל סיבה שהיא.כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או  ,ידוע לנו 1.3
הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך  1.4

 הכנת ההצעה ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.
אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן,  1.5

ימים ( מאה וחמישים) 150לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו  לא
במשך כל  –מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

 תקופת ההתקשרות לפי ההסכם. 
ודדים כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמ ,הננו מבינים ומוסכם עלינו 1.6

 אחרים במכרז.
 . מע"מ יםלא כולל . המחירים) למעט הצעת המחיר לשרתים( ₪ -המחירים בהצעה נקובים ב 1.7

 
 :להלן הצעתנו .2
 

 הקובעת ההצעה המהווה, וחתום מודפס טופס בצירוף, 1-ג נספח, מגנטית במדיה מוגשת 2.1
  .במכרז

 :יודגש כי 2.2
ולמדפסת קבלות יש  EPSON TM-L90למדפסת מדבקות יש להגיש הצעה לדגם  2.2.1

ם ולבחירת המציע, ניתן להוסיף דגם שני, תוא EPSON TM-T88Vלהגיש הצעה לדגם 
 באופן מלא את התכונות של דגמים אלו.
חובה להציע את מדפסת הקבלות הטרמית ואת ככל שמוצע דגם מדפסות מיצרן אחר, 

 (.EPSONמאותו יצרן )שאינו , מדפסת המדבקות הטרמית
 .HP, Lenovo, Cisco, Dell : בלבד היצרנים הבאים שללהציע שרתים  יש 2.2.2

 .HPהיצרן כאשר אחד מהם הוא חובה להציע שרתים משני יצרנים, 
 

(, יעניק הזוכה שרתים ולציוד נלווה לשרתיםלגבי פריטים שאינם מופיעים בטופס ההצעה ) 2.3
המחירונים  ההצעה( על )שלא יפחת מאחוז ההנחה שניתן בטופסמינימלי  הנחהאחוז למכבי 

 הרשמיים של היצרנים.
 :לתחום השרתיםלמחירון/ים אמריקאי/ים רשמי/ים של היצרן/ים המוצע/ים  /יםקישורלהלן 

 
 ,____________________________________________ ,______________________ 
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  :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

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

 התאגדות. תעודת 

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

 י מועד ההגשה.חודשים לפנ 3אישור זה יישא תאריך של עד 

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

 .אישור רואה חשבון על היקף פעילות כספית 

  בישראלכי הוא נציג מורשה למכירה, התקנה ותחזוקה הציוד המוצע על ידו  יצרן/ניאישור. 

 לספק חלקי חילוף ועדכוני תוכנה מלוא הגיבוי למציעהמעיד על התחייבותו ל/ים אישור יצרן ,
 ., ולרציפות במתן האחריות לציוד מתוצרתוההסכםבמהלך כל תקופת 

 במכירה והתקנת המערכות  בארץ שנים לפחות ארבעשל הספק סיון ינהמעיד על  /יםאישור יצרן
 .המוצעות בטופס ההצעה

  לתחום השרתים קישורים למחירון/ים אמריקאי/ים רשמי/ים של היצרן/ים המוצע/ים
 )יצוין בטופס ההצעה(. האישיים ולתחום המחשבים

  תקןISO 9001. 

 מאת היצרן.תחזוקה מסמך כולל  מפרט יצרן בגין כל מוצר מוצע 

 במפרט. 2.1יכלול מידע כנדרש בסעיף המוצעות  תמפרט היצרן בגין המדפסו 

  תקלות בחודש  120אומדן משוער: לפחות  –תכנית עבודה להתמודדות המציע עם תקלות

 ב"מחוז" )כהגדרתו במכרז(.

 קטלוג ציוד המתכלים המקוריים הכולל מספרים קטלוגים של המתכלים. 

 בטופס פרטי המציע( 3)במענה לסעיף  מומחיםהלטכנאים  יצרן הסמכות. 

  וחתום.כשהוא מלא  –נספח ג'  –טופס הצעה 

 בתוספת עותק מודפס, מלא וחתום. –גבי מדיה מגנטית -על 1-נספח ג 

  כשהוא מלא וחתום. -נספח ד'  -טופס פרטי המציע 

  נספח ה' למכרז. –כתב ערבות הגשה  

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

 פעולה שיתוף חובת למימוש תוכנית עם ביחד, תעשייתי פעולה שיתוף לקיום התחייבות כתב 
  .המציעידי -על חתום'(, י נספח) תעשייתי

 של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח. הטיוט 

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי 

 

 

 ____________________ חתימה:  ____________________ השם המלא:
 
 

 ____________________חותמת:  ________________________ תפקיד:
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 123/2015מכרז  – טופס פרטי המציע

 
  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 
 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 
 
  פרטי המציע .1
 

 שם
 
 

 מספר תאגיד

 התאגדות(:מעמד משפטי )צורת 
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 מייצג את יצרן הציוד משנת:

 :טלפון נייד
 

 טלפון נייח:
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  
2.  

 

 
 תיאור כללי של המציע  .2

 

 

 

 

 

 
 כוח אדם .3

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
 
 

 ב. מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע: 
 
 

 :להצעה םהרלוונטיימתאימות בתחומים  הסמכות בעלימומחים טכנאים מספר  .ג
 

 את תעודות ההסמכה של כל אחד מהם: ולצרף( 10נא לפרט שמות הטכנאים )לפחות 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
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 ניסיון קודם ולקוחות  .4
 

  תחזוקה לציוד מחשובמספר שנות ניסיון של המציע במכירה ובמתן שירותי 
 
 

 :, כמפורט להלןמספר מערכות מהדגמים המוצעים במכרז, שנמכרו ע"י המציע בשנתיים האחרונות
 

 שרתים:
 

 : PCעמדות מחשב 
 

 מחשבים ניידים:
 

 :, כמפורט להלןהאחרונותמערכות אשר ניתן להם שירות ע"י המציע בשנתיים של מספר כולל 
 

 שרתים:
 

 : PCעמדות מחשב 
 

 מחשבים ניידים:
 

 :4.1.10 – 4.1.8לקוחות הקיימים העונים לתנאים המוקדמים להשתתפות במרכז  בסעיפים שמות ה
 
1                 ___________________________ .2____________________________ . 
 
3 .                 ___________________________4____________________________ . 
 
5                   __________________________ .6____________________________ . 
 

 
 
 
להם אנו מספקים בשנים  / לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנוממליצים מבין להלן פירוט  .5

 כמפורט להלן. באופן סדיר( 2014-2013)האחרונות 
 

העונים  ממליצים עבור מכירה ותחזוקה של מחשבים אישיים וציוד היקפי 3 לפרט יש
 :4.1.8 ףלתנאים המוקדמים להשתתפות במרכז  בסעי

 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 :נייד ונייח טלפון
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 מס' תחנות העבודה בארגון:
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 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 מס' תחנות העבודה בארגון:
 

 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 מס' תחנות העבודה בארגון:
 

 
לתנאים המוקדמים העונים  שרתים של ותחזוקה מכירה עבור ממליצים 3 לפרט יש

 :9.4.1 ףלהשתתפות במרכז  בסעי
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 מס' השרתים:
 
 



 

 64עמוד 

 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 מס' השרתים:
 
 

 
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 מס' השרתים:
 
 

 
 

 דלעיל נכונים.הננו מצהירים בזה שכל הפרטים 

 

 

 חותמת: ________________________ : __________________  שם מגיש ההצעה         

 

 : ________________________תאריך  חתימת המציע: ____________________          

 
 



 ה'נספח 

65 

 

 אין לסטות מן הנוסח המפורט

 
 כתב ערבות הגשה

 
 לכבוד 

 מכבי שירותי בריאות
 27רחוב המרד 

 תל אביב
 

               כתב ערבות מספר __________  הנדון: 
 
 

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

ציוד  לאספקת 123/2015אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם מכרז מס' , ₪ 50,000של  עד לסך

 מחשוב ושירותי תחזוקה.

 

 ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו (עשרה) 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. 31.5.2016ערבות 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  מלאשם  תאריך 
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 ת  צ  ה  י  ר
 
 
 

ת א מרולאחר שהוזהרתי כי עלי ל ,_________________מס' ת.ז.  ,_____________________ ,אני הח"מ
 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: האמת

 
 

( למכרז "הספק"________________ )להלן: _____ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ___תצהירי זה  .1
 ציוד מחשוב ושירותי תחזוקה. לאספקת 123/2015

 .וומוסמך ליתן תצהיר זה בשמ ,אצל הספקהנני משמש בתפקיד _________________  .2

ההתקשרות  המוגדר בהסכם SLA -מסוגל לספק למכבי את הציוד ושירותי התחזוקה בפריסה ארצית עפ"י ההספק  .3
 .)נספח ב' למסמכי המכרז(

באילת  . רקקבלן משנה בפריסה ארצית בעצמו, ולא באמצעות מסוגל לספק למכבי את שירות התחזוקההספק  .4
לבד באמצעות קבלן משנה בכפוף לאישור מראש הספק הזוכה יהיה רשאי לספק את שירות התחזוקה בוסביבתה 
 של מכבי.

 . ושירותי התחזוקהפחות באספקת הציוד המוצע ל שנים ארבע של בישראלסיון מוכח יבעל נ הספק .5

תחנות  7,500המעניק שרותי תחזוקה ותמיכה בפריסה ארצית למינימום  מפעיל מערך שרות ומוקד מאויישהספק  .6
 100תחנות עבודה הנמצאות בלפחות  2,500ארגונים לפחות, כשבכל אחד מהארגונים לפחות  3עבודה, עבור 

 .ארץהאתרים שונים ברחבי 

ות המכילים חדרי מחשב לפח 3 -ל בפריסה ארצית מפעיל מערך שרות המעניק שרות תחזוקה ותמיכההספק  .7
 שרתים פיזיים כל אחד. 150לפחות 

 .מומחים בעלי הסמכות מתאימות בתחומים הרלוונטיים להצעהטכנאים  10מעסיק לפחות  הספק .8

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .9

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 

 אישור

 

במשרדי ברחוב  ,עו"ד,בפני _________________ /ההופיע __________כי ביום  ,הנני מאשר בזה

זהות  ידי תעודת על /העצמו /תהשזיהה ,_______________ /גב'_________________, מר__________

לעונשים הקבועים  /היהיה צפוית/להצהיר את האמת וכי  /הכי עליו /הואחרי שהזהרתיו ,מספר ______________

 עליה בפני. /מההנ"ל וחתם /האת נכונות הצהרתו /האישר – יעשה כןת/בחוק אם לא 

 

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                                           



 ז'נספח 

 

 מבנה טופס להצגת  שאלות

 מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

 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     

4      
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 נספח ח'
 

 אמות מידה
 

 

  

התרשמות מתוכנית העבודה שהציג הספק להתמודדות עם כמות תקלות  עפ"י ה- SLA שנקבע בתכנית.

20

5התרשמות מרמת מקצועית על פי רמת ההסמכות של הטכנאים / נותני השירות.

8מוקד שירות אנושי - התרשמות כללית, כולל שיטות העבודה של המוקד

8התרשמות מרמת פריסת השרותים של המציע, מעבר לדרישות הסף.

יכולות לוגיסטיות של המציע - מעבדת שירות העומדת לרשות המציע )למעט שרתים( - מציע אשר יש לו 

מעבדת שירות לכל סוג ציוד מוצע יקבל 2 נקודות לכל סוג ציוד. מציע אשר יש לו מעבדת שירות ייעודית 

לכל הציודים המוצעים על ידו יקבל את מירב הניקוד ) 10 נקודות( .  מציע אשר אין לו מעבדת שירות, לא 

6יקבל נקודות

3547

6מחשבים נייחים - התרשמות מאיכות הציוד על פי התנסות בפועל באמצעות צוות בדיקה טכנולוגי ייעודי.

9מחשבים ניידים - התרשמות מאיכות הציוד על פי התנסות בפועל באמצעות צוות בדיקה טכנולוגי ייעודי.

8 מדפסות - התרשמות מאיכות הציוד על פי התנסות בפועל באמצעות צוות בדיקה טכנולוגי ייעודי.

4קיימת מערכת ניהול מדפסות של היצרן ויכולת המערכת לתמיכה במדפסות של יצרנים אחרים

5 סורקים  - התרשמות מאיכות הציוד על פי התנסות בפועל באמצעות צוות בדיקה טכנולוגי ייעודי.

7 מסכים - התרשמות מאיכות הציוד על פי התנסות בפועל באמצעות צוות בדיקה טכנולוגי ייעודי.

2939

שביעות רצון ממליצים 

חיצוניים

שביעות רצון לקוחות חיצוניים - מציע אשר יקבל את חו"ד הטובות ביותר מהממליצים יקבל את מירב 

הניקוד. ההמלצות תהיינה כולל התייחסות לגבי השירות, עמידה בהתחייבויות, איכות ומהירות הטיפול 

בתקלות, איכות ומהירות הטיפול בצרכים שוטפים ובצרכים מיוחדים

4.55

7

התרשמות צוות 

הבדיקה ולקוחות 

פנימיים במכבי

התרשמות כללית של צוות הבדיקה מהספק ומהצעתו לרבות לקוחות פנימיים במכבי )ככל שרלבנטי(

7

14

100סה"כ כללי

סה"כ שביעות רצון והתרשמות

שירות

סה"כ שירות

סה"כ מחשוב אישי

מחשוב אישי

פירוט מדדיםקטגוריה

ציון איכות 

משוקלל 

מזערי 

לקטגוריה

משקל ב-%
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 מפת חלוקה גיאוגרפית של המחוזות –נספח ט' 
 

 



 

 

 'ינספח 
 נוסח התחייבות של ספק חוץ הזוכה במכרז

 תעשייתי לקיים שיתוף פעולה
 

This form, including Attachment A thereof, has to be filled out, duly signed and submitted by 
each Proponent together with the Proponent's Proposal in response to the Tender/Request for 
Proposals referred to below. Failure to comply with this requirement may disqualify the 
Proponent's Proposal. The Proponent shall be referred to herein as the "Supplier". 
 
Annex to Invitation to Tender/Request for Proposals no. 123/2015, issued by Maccabi Healthcare 
Services (hereinafter referred to as the “Buyer”) dated _________ for the supply of Computer 
equipment and maintenance services. 
 

Foreign Supplier’s Industrial Cooperation Undertaking 

As per the Mandatory Tenders Regulations 

(Mandatory Industrial Cooperation), 5767-2007 (hereinafter the “Regulations”) 

 

We, (name of Supplier) ________________________________________________ having offices at 
(full address) ____________________________________________________, commit to the State of 
Israel that in the event of winning the above mentioned Tender (hereinafter referred to as the 
"Tender”), we shall put into practice Industrial Cooperation in Israel, in accordance with the outlined 
below: 

 
1. We are aware of the fact that this Industrial Cooperation Undertaking is provided pursuant to the 

Regulations and that the terms used herein shall have the same meanings as ascribed to them in 
the Regulations. 

2. The extent of Industrial Cooperation that shall be carried out by us, shall equal at least 35% (for 
suppliers of non-excluded products from GPA member states, the extent of industrial cooperation is 
20%), of the value of the Contract or of the Transaction, that will be concluded with us, in the event 
of winning this tender in whole or in part. With respect to the foregoing, the value of the Contract or 
Transaction shall also include the following: (i) the exercise of any option related thereto; (ii) any 
follow-on procurement in excess of USD 500,000 that is made within a period of five years from the 
date of the original contract and (iii) any acquisition of  spare parts,   training activities, 
maintenance, technical assistance, guarantees etc. that will be procured from us, in connection with 
the main services and/or products acquired from us, within the framework of the Tender. 

3. We are aware that our Industrial Cooperation Undertaking may be fulfilled by using any of the 
following means: local subcontracting, investments, Know-How transfer, R&D, acquisition of Israeli 
products, work or services, or by any other means if written approved in advance by the Industrial 
Cooperation Authority )“ICA”(, but excluding those listed in clause 10 bellow. 

4. (a) Within the framework of our Industrial Cooperation Undertaking we commit to carry out Local 
Subcontracting in a value not less than 20 % of the Contract/Transaction value and additionally, 
carry out Industrial Cooperation in one or more of the other ways set forth in clause 3 above, in 
a value not less than 15 or 0 % (subject to the rule outlined in clause 2 above) of the 
contract/transaction value. 

)b( We are aware that once we’ve committed to carry out Local Subcontracting in the value outlined 
above, at the end of work done, we’ll have to provide the Buyer and the ICA with a signed by a 
CPA report, indicating the value and nature of Local Subcontracting actually materialized. 

5. We are aware of that in accordance with the provisions of the Tender, we are required to provide in 
conjunction with our price proposal and this duly signed undertaking form, a detailed fulfillment 
program with respect to our Industrial Cooperation Undertaking, in the event that we win the 
Tender, as further described below in clause 11. 

Failure to provide the fulfillment program as required will disqualify our bid. 
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6. We are aware that if we win the Tender, the ICA will be in charge on behalf of the Government of 
Israel with the appraisal, classification and monitoring of the hereby attached fulfillment program. 

7. Our Industrial Cooperation Undertaking shall be carried out within 3 (three) years as of the effective 
date of the Contract/Transaction the subject of the Tender. The ICA may upon request, approve an 
extended period of time for the fulfillment of our Industrial Cooperation Undertaking, considering the 
nature of Industrial Cooperation to be implemented or the complexity of the contract/transaction. In 
any case, our undertaking for Industrial Cooperation remains in force until completed. 

8. The records of ICA pertaining to the execution of our Industrial Cooperation Undertaking shall be 
prima facie evidence in any matter relevant to the fulfillment of this requirement in the Tender. 

9. We are aware that in order to value the extent of Industrial Cooperation activities carried out by us 
pursuant to this Industrial Cooperation Undertaking the following rules shall apply:  

(a) New or incremental procurement by the Supplier of Israeli products or services, compared to the 
Supplier’s average extent of procurements carried out in the last 3 )three( years, or the award of 
orders for local subcontracting, both comprising a level of Israeli added value of at least 35 
(thirty five) %, shall result in Industrial Cooperation credits in a value of 100 (one hundred) % of 
the business deal nominal price. 

(b) In some instances, subject to the rules to be published and on a case by case basis, the ICA will 
be entitled to grant credits exceeding 100 (one hundred) % of the business deal price, by virtue 
of Industrial Cooperation activities of a unique nature, or activities implemented with preferred 
industry sectors and regions.  

10. Furthermore we are aware that: 

(a) Any grant that was provided by the Government of Israel as part of a plan for an investment, 
acquisition or funding of a R&D project shall not be taken into account for the purpose of 
calculating our Industrial Cooperation Undertaking. 

(b) Expenditures such as: agent commissions, personnel expenses, office expenses and other 
expenses that were incurred for the purpose of promoting our sales in Israel, as well as 
Government Of Israel Furnished Equipment (hereinafter the "GOIFE"), shall not be recognized 
as Industrial Cooperation activities.  

(c) Purchase of shares of Israeli companies to which the Securities Law 5728-1968 applies, to the 
extent in which the purchaser is not deemed to be “a party with an interest” as defined in the 
said Law, will not be considered as Industrial Cooperation. 

(d) Any activity of ours with the Israeli industry that was carried out prior to being awarded with the 
Buyer’s contract shall not be eligible for crediting purposes. 

(e) Any Industrial Cooperation activity to be carried out by us which is not part of our fulfillment 
program will be subject to ICA’s prior approval.  

(f) Activities of the Supplier with Israeli industry due to which credits are to be requested, but at the 
same time are to incur offset/Industrial Cooperation obligations on the Israeli industry, will be 
subject to the ICA's earlier written approval on a case by case basis, otherwise, same activities 
shall not be eligible for crediting purposes. 

g) The ICA shall be entitled, in the event that the Supplier failed to fulfill its obligations as   defined 
in this Industrial Cooperation Undertaking, after having given the Supplier the opportunity to 
voice its claims to the ICA, to determine, with the consent of the Accountant General of the 
Ministry of Finance and in consultation with the Minister that it believes is connected with the 
matter, to determine that the Supplier did not comply with its Industrial Cooperation Undertaking 
, and that the Supplier shall not be entitled to engage in supply contracts with a Government 
Entity for a period that shall not exceed 5 (five) years. 

11. Aimed at demonstrating our serious intentions regarding the fulfillment of our Industrial Cooperation 
Undertaking, we commit to take the following steps: 

(a) To furnish along with the submission of our bid or price proposal (the latest between the two), a 
fulfillment program for our Industrial Cooperation Undertaking, if we win the above mentioned 
Tender. We will use Attachment A to specify the program including as many details as possible 
of subjects for Industrial Cooperation with the Israeli industry, implementation mile stones and 
time frame of completion, having regard to activities as outlined in clause 3 above. 
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(b) Part of that program will be the appointment and written notification of a competent person to act 
as our Industrial Cooperation Coordinator (ICC), who will be responsible on our behalf for the 
fulfillment of this Industrial Cooperation Undertaking, for managing the activities in this regard 
and serve as our contact with the ICA, with the Israeli industry and other business entities. The 
appointee’s name and position in our organization and all other complementary information will 
be fully outlined in the program submitted. 

In case the ICC is replaced at any time in the future, we are committed to notify the ICA within 
72 hours from the time the replacement took place.   

(c) To take all conventional measures, including the use of consultation services, conducting a 
professional survey in Israel, visiting business entities in Israel and vice versa, or any other 
means aimed at the examination of business feasibilities in Israel. 

(d) Once every year (on January 31) and until our undertaking is fully satisfied, we shall furnish the 
ICA with written - in a format to be set by the ICA - reports, having regard to the fulfillment of our 
Industrial Cooperation Undertaking for Industrial Cooperation, which will include the following 
data: 

(1) Full identifying details of orders for Israeli products, work and services, local Subcontracts, 
investments or any other Industrial Cooperation activities carried out during the reporting 
period, subject to the rules set forth in clause 9 above. 

(2) Any additional information that might be required by the ICA, regarding activities we’ve 
carried out aimed at the fulfillment of our undertaking. 

Non compliance with any of the requirements outlined in clause 11 will be deemed as a 
violation of our undertaking. 

12. All communications on our behalf having regard to the fulfillment of this Industrial Cooperation 
Undertaking will be sent to the ICA at the following address: 

Industrial Cooperation Authority 
Ministry of Economy 
86 Menachem Begin Rd., 
P.O. Box 36049 Tel Aviv  67138, Israel. 
Tel: +(972) 3 7247514 Fax: +(972) 3 7347639 
 
And additionally, for U.S. and Canadian companies: 
Government of Israel Economic Mission - US Director ICA 
800 Second Ave. 17th Floor, 
New York, NY 10017, U.S.A. 
Tel: (212) 499 5741, Fax: (212) 499 5745 

 

Signature of an authorized officer on behalf of the Supplier: 

If the bid is submitted by an importer and/or a leasing services provider, this document should be 

signed by an authorized officer on behalf of the foreign manufacturer of the goods or services to be 

supplied pursuant to the a.m. tender. 

 

Name:        Title:         

 

Phone No.:          Fax No:        

 

Signature:      Date:         

 

Email:       Web Site:        

 



 

 
73 

Attachment  A 

To the 

Industrial Cooperation Undertaking 

Related to Tender No. 123/2015 

 
Issued by .....................……………………………………… Dated ………………………. 

 
Pursuant to clause 11(a) of the a.m. document, we )full company name( ………………… 

……………..…….……..……………………………,  hereby submit our Fulfillment Program, that 

will serve as our initial draft, aimed at the satisfaction of our a.m. undertaking, as follows: 

1. In accordance with clause 3 of our undertaking, our fulfillment activities will be in the fields 
of one or more of the following Industrial Cooperation Categories: 

 Local Subcontracting 
 

 Investments 
 

 Know-How transfer 

 R&D Orders 
 

 Acquisition of Israeli Products, Work or Services 
 

 Other ….………………………………….. 
 

2. Anticipated / Approximate dates of  the following mile stones implementation: 

a. Conducting an Israeli industry survey: ……………………………………. 

b. Projects and partners selection: …………………………..……………….. 

c. Starting date of IC activities implementation: ……………………………... 

d. Full program accomplishment: …………………………………………….. 

3. Following is our prospective Fulfillment Program. 

Industrial 
Cooperation 
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Transaction 
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Involved 
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entity’s 
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Start 
Date  

Due 
Date  
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(Additional records, should be registered in the same matrix format). 
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4.  Following is the info of our Industrial Cooperation Coordinator (ICC) 

I.C.C. Name: ………………………………….Title: …………………………………….. 

Full address: ……………………………………………………………………………..… 

Tel. no…………………………………… Fax no.: ………………………………………. 

Cell.: …………………………………. EMail: …………………………………………… 

 

 

 

Signature of an authorized officer on behalf of the Supplier 

 

 

Name: …………………………………    Title: ……………………………………………… 

 

 

Signature: ……………………………..     Date: …………………………………………… 

 

 

 

Note:  For further clarifications or assistance in filling out this document, feel free to 

contact the corresponding ICA representative, to be found at: www.ica.gov.il 


