
  –מכבי שירותי בריאות  - 
 

 לאספקה והטמעה של מערכת שחזור והתאוששות מאסון בקשה להצעת מחיר 
 "הבקשה"(-)להלן ctive DirectoryA -ל

 כללי .1

 מערכת לאספקה והטמעה של ( מעונינת לקבל הצעות "מכבי" -מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

(, כמפורט "המוצרים והשרותים" -)להלן Active Directory-שחזור והתאוששות מאסון ל 

  בבקשה.

 .2016/23/05עד waizman_sh@mac.org.il   לדוא"ל שרון ויצמן את ההצעות יש לשלוח אל  .1.2

 ת פרטי העסקה בשילוב היצרן.מכבי שומרת לה הזכות לנהל מו"מ עם הספק המוביל ולסכם א.1.3

 תר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיאייבת לקבל את ההצעה הזולה ביומכבי אינה מתח .1.4

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

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

 ההתקשרות שייחתם.

 

 :הבחינהתהליך  .2

 :ל בסיס הקריטריונים הבאיםההצעה תיבחן ע

 תנאים פיננסיים הכוללים מחיר כולל עבור כל הדרישות המוגדרות בבקשה -עלות .2.1

מומחים הצוות את המוצרים, העבודה ויציבות כלכלית, יכולת לספק  -הספק כחברה .2.2

 הנדרשיםלמתן השירותים 

מעל ות של לקוחות בסדר גודל דומה, בסביבבהתקנת ובהטמעת מערכת דומה אצל ניסיון .2.3

 .Active Directoryחשבונות מחשב בסביבת  2000משתמשים ומעל ל 10000ל 

 איכות הפתרון המוצע, איכות המוצר ואיכות שירותי הספק –איכות .2.4
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 המפרט המבוקש .3

עם יכולת שחזור בזמן אמת ברמת האובייקט    Active Directoryמערכת שחזור לסביבת 

 מלאה. הבודד וכן יכולת שחזור לסביבה 

 תכונות מרכזיות נדרשות: 

 

 של אובייקט בודד לרבות: Attributesיכולת שחזור מיידית ל  .3.1

DNS Records 

DNS PTR Records 

Computer Accounts 

User Accounts 

Group Accounts 

 יכולת שחזור מלאה ללא צורך צורך בהתערבות ידנית לאחר פעולת השחזור .3.2

 ת לא יעלה על שעהזמן שחזור מקסימלי נטו של המערכ .3.3

וללא תלות בהתקנת כלי ניהול על תחנות עבודה לביצוע פעולות  Webניהול מלא מבוסס  .3.4

 מסוימות 

 מיטביים לאחר התקנה והפעלת המוצר Active Directoryשמירה על ביצועי  .3.5
 PKIשל תשתית  ADיכולת לשחזר אובייקטים מבוססי  .3.6

מצעות טכנולוגיות דוגמת בא Webתמיכה בתהליך אוטומציה מבוסס אוטומציית  .3.7

PhantomJS. 

 ADשל  Servicesל  Hookingאי שימוש ב  –שימוש בטכנולוגיה לא חודרנית  .3.8

 יהול התראות על תקינות גיבויי המערכת נ .3.9

 שמירת מידע רלוונטי לשם שליפת דוחות סטטיסטים היסטוריים .3.10

 ADיטקטורת המערכת לא תדרוש תחזוקה שוטפת ברמת הניהול ותדע ללמוד שינויים בארכ .3.11

 ללא צורך בהתערבות ידנית 

 

 הטמעה והדרכההתקנה, דרישות    .4

 כנון המערכת, תצורת חומרה ואחסוןת 

 הנדרש, יסופק ע"י  VMWare -ו Microsoftורישוי   למען הסר ספק, חומרת השרתים עצמם  

 מכבי ואינו חלק מתכולת ההצעה

 פיילוט. התקנה וביצוע  

 ל , ניטור , דו"חות הניהו יממשקיכולותיה, כולל על כל מרכיביה ומערכת התקנת   

 הפעלת המערכת על כל יכולותיה.  

 עובדים מטעם מכבי 2 -ל  Administratorהדרכה ברמת מנהל מערכת   

 יש לפרט את הקשחת המערכת מבחינת היבטי אבטחת מידע 
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 דרישות תחזוקה ותמיכה    .5

 ושדרוגי המערכת עדכוני גרסאות שוטפות  

 (NBD) יום העבודה הבאות בזמן תגובה של תיקון תקל  

נדרש מענה לתמיכה תוך שעתיים  –בייצור  ADבמקרה של תקלה בשחזור עקב קריסת מערכת  

 לכל היותר

 תמיכה באתר הלקוח יכולת נדרשת  

  

 אבטחת מידע דרישות  .6

 לממשק הניהול הזדהות  .6.1

 , התממשקות מול מנגנוני הזיהוי הכללינדרשת   

מרכזי יש לאפשר אכיפה של מדיניות סיסמאות  ADדהות מול במידה ולא נעשה הז 

 מורכבת במערכת 

 מניעת הזדהות כפולה למערכתנדרשת  

 דקות 30 -ניתוק לאחר פרק זמן ללא שימוש נדרשת  

 הרשאות  .6.2

 על המערכת לתמוך במנגנון הרשאות של קבוצות עבודה ע"פ  תפקידם  

 הצפנות  .6.3

 למנוע שינוי נתונים בתווך התקשורת  על ממשקי המערכת להיות מוצפנים על מנת 

 בקרה .6.4

 יש לבצע רישום לוג במערכת על כלל הפעולות שמבוצעות בה 

 יש למנוע מחיקת לוגים במערכת  

 יש לאפשר ייצוא לוגים של המערכת למערכות צד ג'  

 

 .org.ilAsaf@macשאלות בנושא טכנולוגי יש להפנות לאסף סופר 
 
 

 על הצעת המחיר לכלול:  .7

 שם יצרן .7.1

 מוצררט מלא של המפ .7.2

 מסמך פירוט הקשחת המערכת מבחינת היבטי אבטחת מידע .7.3

 שנים לפחות 5משך למערכת תמיכה להתחייבות הספק לספק תחזוקה ו .7.4

  ADאובייקטי ה גידול: משמעויות גידול במספר מסלול  .7.5

 ט בבקשהפורמ, כמלאה, הפעלה והדרכה באתר הלקוחהתקנה   .7.6

מתן תחזוקה  ותמיכה היצרן לגבי היות הספק מוסמך להתקנה, הטמעה ו אישור  .7.7

 תלמערכת המוצע

מומחים המוסמכים ע"י היצרן  למתן שירותי  שניישור הספק להעסקת לפחות א .7.8

 התקנה, הטמעה, תמיכה ותחזוקה ולמוצר המוצע

mailto:Asaf@mac.org.il
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 שלושהת והמלצות לגבי התקנות קיימות בארץ של המוצר המוצע בלפחו פירוט .7.9

 משתמשים  10,000מוגדרים בו לפחות אשר ארגונים מורכבים בארץ,  

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

 ההתקנה

 פירוט לגבי התקנות שבוצעו למוצר באמצעות הספק מגיש ההצעה .7.10

 שור תאגידאי  .7.11

וריים )אכיפת ניהול חשבונות ור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבאיש .7.12

 1976 –ותשלום חובות מס(, תשל"ו 

 

 הערות

 .המחירים אינם כוללים מע"מ 

 + מיום הוצאת החשבונית 65תנאי התשלום הינם שוטף 

  ימים 90 -ההצעהתוקף 
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 המענה טופס

 
 (USDעלות )ש"ח או  

 10,000 מספר משתמשים

המערכת כמוגדר   עלות
ת במפרט, כולל  שנת אחריו

 ותחזוקה 

 

 עלות עבודה / התקנה
 כמוגדר במפרט 

 

מסלול גידול: משמעויות 
כלכליות כתוצאה מגידול 

 במספר השרתים המחוברים

 

עלות תחזוקה לכל : אופציה
  ,שנה נוספת, כמפורט במפרט

 24*7*2במתכונת 
  

 

עלות : תוספת אופציה
לשנתיים )שנה שניה תחזוקה 

במפרט,  ושלישית(, כמוגדר
, לרכישה 24*7*2כונת במת

 בעת ההזמנה.
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 תאריך : ________

  הסכם

 

 

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

 , להלן המוצרים והשירותים.Active Direcotryשחזור מערכת  ת והטמעתלאספק
 

 

 תקופת ההסכם .1

 .("תקשרותתקופת ההלהלן: ")מיום _________ועד יום  _________ הסכם זה יעמוד בתוקף החל 1.1

כל אחת  שנהספות בנות נו תקופות 5 -ההתקשרות בלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת  1.2

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

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

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

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

 ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות.

 

 תמורה .2

בהצעת המסופקים על ידי החברה למכבי  ומחיריהם יהיו כמפורט  רותיםיהמוצרים והשרשימת  2.1

 להסכם זה. כנספח א'המצ"ב  הספק 

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

מכבי, תעמוד למכבי הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם הספק הזוכה על בסיס 

ם בהם זכה בחשב הכללי, מתחילת התקשרותו עם החשב הכללי ועד סיום ההתקשרות עם המחירי

 .החשב הכללי

 

 תנאי תשלום .3

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

 –תשל"ו  בוריים )אכיפת ניהול חשבונות(יצאישור עפ"י חוק עסקאות גופים הספק יציג בפני מכבי  3.2

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או טור מניהול זה, על כי  1976

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

 

 הזמנה ואספקת המוצרים .4

ומאושרת. הספק יחתים את  הציוד והשרות תבוצע באמצעות הזמנה ממוחשבת חתומההזמנת  4.1

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

 והשרות על ידי המקבל.

 התקנה באתרי מכבי.וכולל עלויות הובלה, אספקה  הנקוב בנספח א' המחיר 4.2
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 שרותי תמיכה ואחזקה  .5

וני ו/או באמצעות תקשורת מחשבים ו/או שירותי התמיכה והתחזוקה יינתנו בשרות טלפ 5.1

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

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

 ומהדורות חדשות של התוכנה, ללא תשלום נוסף.

, למעט בחגים 17:00עד  08:00עד ה', בין השעות שירותי התחזוקה ינתנו בימים א'  5.2

"שעות העבודה"(, הספק  יעמיד  –)להלן  13:00עד  08:00ובערבי חג בין השעות  ושבתות

 מוקד טלפוני מאויש לקבלת קריאות שרות משך שעות העבודה.

 זמני התגובה לקריאות שירות הינו עד יום עבודה אחד.   5.3

או תקלה חמורה הפוגעת  מערכת ביתת מערכתמשתקלה קריטית )תקלה במקרה של   5.4

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

 (24*7*2ימים בשבוע ) 7 שעות היממה,

שירות התחזוקה כולל עבודה רצופה עד לתיקון מלא של התקלה. הספק יעשה כמיטב  5.5

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

 עד לתיקון התקלה באופן סופי ומוחלט.

 

 זכויות קנין רוחני .6

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

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

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

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

לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה כתוצאה  מתביעה  הספקתחייב מ

 שכזו.

 

 מועסקי הספק .7

 והשרותים הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת המוצרים 7.1

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

יפין, ויועסקו על ידו באופן בלעדי, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול במישרין או בעק

 האחריות לגבי  תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

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

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

 אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי.

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

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

  זה.
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 אנשי קשר .8

 יש הקשר הישיר עם  הספק.להיות א אסף סופרמכבי ממנה בזאת את   8.1

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

 

 הסבת הסכם .9

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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 אחריות .10

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

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

למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם ייצור ו/או אספקת המוצרים  ו/או 

   מתן השירותים, כמפורט ומוגדר בהסכם זה. 

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

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

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

 ל דין.בשמו, על פי הסכם זה או על פי כ

 

 ואבטחת מידע פרסום, שמירת סודיות .11

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

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

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

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

 .1977-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה,  11.3

 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 דרישות לסודיות: 11.4

 כדלקמן:הזוכה מצהיר ומתחייב 

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

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

מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב 

פי האמור -יבויות הזוכה עלנתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחי

 במסמכי הסכם זה )להלן: "המידע"(.

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

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

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

ורק לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הזוכה, נותני שירותים 
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פי ההסכם יחתמו על -והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי הזוכה )בכל עת(, בנוסח המחייב 

דיות המפורטות בהסכם זה, וכן אותם לעמוד בהתחייבויות הזוכה לשמירת סו

 ידי מכבי(. -כלפי מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

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

 ידי עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.-על

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 11.4.4

י הזוכה ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו מידע שהיה ביד 11.4.4.1

טרם ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת 

 סודיות;

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

 סודיות;

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

 הזוכה.

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, -פי דין או על-גלותו עלמידע שחובה ל 11.4.4.4

ובלבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה 

 להתגונן מפניו.

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

 לא יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

וע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת כי יד 11.4.6

לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור 

עליו בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול 

ע בסודיות, וכי לגרום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המיד

 הזוכה מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע  11.4.7

לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא 

לא רק( צפוי אם הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך 

ותקנותיו, חוק זכויות החולה,  1981-הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 , וכל דין רלבנטי נוסף.1996-התשנ"ו

 דרישות אבטחת מידע: 11.5

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 לספק מכשיר המאפשר לממש את מענהו למפרט אבטחת המידע וכפי שיעודכנו 11.5.1

 .הבל"מ לנושא טיותהרלוונ רגולטוריות בהתאם לדרישות לעת מעת

כולל  מידע אבטחת סיכוני מבדק תהא רשאית לבצע מכבי ההטמעה, משלב כחלק 11.5.2

 חדירה ומבדק ברשת, ביישום, מידע אבטחת סיכוני ל( בחינת מוגבל לא )אך

 המטרפדים האבטחה בסיכוני לטפל מתחייב הזוכה פנימיים וחיצוניים. ממשקים

   ורגולציה.  חוק, תקן מכבי בדרישות עמידת
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עדכוני תוכנה שיבוצעו על ידו כוללים תוכנה אותנטית של היצרן. תהליך העדכון  11.5.3

המבוצע על ידו, מאושר ע"י היצרן ומבטיח )ככל הניתן( שלא יחדור קוד זדוני 

 במהלך העדכון.

 

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

 

 ותשונ .12

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

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

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

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

 ₪. 0עומדת על  31.12.2015תאריך  

 

: אסותא מרכזיים רפואיים לרבות, אך לא רקלכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי,  12.2

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

את שמורה הזכות לרכוש  אתה מכבי יזמות וכד'ן, מכבי מגאגודת אחזקות בע"מ,  מכבי

 .בהסכם זהההסכם הקבועים תנאי , ושאר על פי המחירים המוצרים מהספק

 
, תוך חודש מהודעת מכבי על רצונה בכך ולכל B2Bלדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי   12.3

 המסרים שמכבי תחליט להפעיל, זאת מול החברה אשר עובדת עם מכבי ובמימון הספק.

 
כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  12.4

ידי צד למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו 

 .בעת המסירה בפועל -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  3נשלחה תוך 

 68125ביב, תל א 27רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

        רח'  -                              הספק
 

הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את  12.5

הציוד / שרות אינה הרשאה בלעדית, וכי מכבי תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם לאחרים 

 להפעיל ולקיים שירות דומה ו/או מקביל עבור מכבי.

 ובות הדואר האלקטרוני של הצדדים:כת 12.6

         מכבי: 12.6.1

         הספק: 12.6.2
 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 
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_______________                                               _______________ 

   הספק      מכבי שרותי בריאות                                                         

 

    שם מלא של החותם:      
 

     חותמת:  
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 הצעת הספק  –נספח א' 

 

 

 


