
 בס"ד

   
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 

 

 
הסבת מערכת הקלטות מתוצרת נייס ממרכזיית אוויה בקשה להצעת מחיר ל

 ("הבקשה" –)להלן   מערכתלמרכזיית סיסקו ותחזוקת ה

 

 כללי .1

להסבת מערכת הקלטות ( מעוניינת לקבל הצעות "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

"המוצרים  –)להלן מתוצרת נייס ממרכזיית אוויה למרכזיית סיסקו ותחזוקת המערכת 

 (, כמפורט בבקשה.והשירותים"

לדואר  אריאל ארגמןשלוח אל לעל גבי טופס ההצעה המצורף ו למלאאת ההצעות יש  .1.2

 .2/7/2017ד יום ע argaman_ar@mac.org.ilאלקטרוני 

מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  .1.3

 מכבי רשאית לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.4

שהגישו  םמציעילאחר קבלת הצעות ראשוניות, ובכפוף לשיקול דעתה של מכבי, ה .1.5

מכבי בסיועה של  הצעותיהם יוזמנו להשתתף בהליך תיחור דינאמי מקוון שינוהל ע"י

תוגדר כמחיר הפתיחה של אותו  מציעשל כל חברת משיק. הצעת המחיר הראשונית 

  בהליך הדינאמי. מציע

היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר  .1.6

 המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.שקלול 

 מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות המיטביות. .1.7

זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  הצעה .1.8

לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה 

זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, 

 לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.

ימים מקבלת  7ימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך ספקים ע .1.9

הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק 

 בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
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ידוע למציע שמכבי תהא רשאית להציג את פרטי הצעתו הכלכלית, ככל שתוכרז כזוכה,  .1.10

 .בפני מציעים אחרים

 

 המפרט המבוקש:  .2
 

 המצב הקיים : .2.1
 

 לצורך הקלטה רציפה של השיחות במוקדים. NIM4.1מערכת הקלטה בגרסת  .2.1.1

עם יכולות בקרת איכות  DMSIP Activeעמדות בשיטת  680פתרון הקלטה עבור  .2.1.2

 אפליקטיביות.

 .CTIלקבלת חיווי שיחה ונתוני  Nortel / Avayaהתממשקות עם מרכזיית  .2.1.3

 עדיין לא –ההקלטה בנתוני הלקוח  לצורך עדכון מערכת  CRM -למערכת ה APIממשק  .2.1.4

 יושם

 HTMLממשק לניגון שיחות ע"י שימוש בלינק  .2.1.5

 .Windows 2008R2 64Bitעם מערכות הפעלה  VMwareסביבת  .2.1.6

 הוטמע באופן בסיסי. –. Health checkהכוללת הפקת דוחות  Sentinelמערכת ניטור  .2.1.7

 Windows 7 32 bit-תמיכה בתחנות קצה מ .2.1.8

 

  : הפרויקט הנדרש .2.2
 

  DTLSתמיכה במערכת טלפוניה של אויה עם הצפנת  .2.2.1

 Call Center-מרכזיה ו –תמיכה במערכת טלפוניה של סיסקו  .2.2.2

 למערכת החדשה. NIM4.1ביצוע מיגרציה של ההקלטות מהמערכת הישנה  .2.2.3

 ערוצים ללא צורך בהרחבת חומרה 500-יכולת גידול מעבר ל .2.2.4

 כרגע מוגדרת באופן בסיסי – Sentinel-הפעלה והטמעת מודול ה .2.2.5

 לטובת שרידות מלאה של ההקלטות. –הלוגרים  2-הקלטה רציפה ב .2.2.6

 ומעלה. win7 32/64 bitתמיכה בתחנות קצה עם מערכות הפעלה  .2.2.7
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 תמיכה בפרופיל משתמש / פרופיל תחנה .2.2.8

 24/7שרות  .2.2.9

 ריאה.מענה מיידי, תחילת טיפול עד חצי שעה מקבלת הק –במקרה של תקלה קריטית  .2.2.10

כולל בדיקת נפחים / עומסים / בדיקת  –חודשים  3תחזוקה מונעת למערכת כל  .2.2.11

 שרידות כל שנה

 QMהדרכות למנהלי המערכת ע"י היצרן כולל התייחסות למערכת ההתראות / מודול  .2.2.12

 /NICE BRIDGE 

 יתואם מול הלקוח אופן ביצוע ההדרכות  –הדרכות למשתמשי מפתח  .2.2.13

 
 

 נספח א' להסכם(:טופס ההצעה )מהווה את  .3
 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .3.1
 

 לקוחות מרכזיים למוצר /שרות: .3.2
 

ותק במכירת  חברה

 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

    

 
 

 מחיר השירות .3.3
 

 הערה עלות שנה נוספת עלות שירות

תחזוקה שנתית 
עבור מוצרי 
נייס במכבי 
כמפורט בסעיף 

2.1  

 -----  

פרויקט המוגדר 
כולל  2.2בסעיף 

יישום ותחזוקה 
 שנים 3 –ל 

   

 
 

 ____% אחוז הנחה ממחירון נייס : .3.3.1
 ____%מעלות הרכששנתית עתידית אחוז תחזוקה  .3.3.2

 



 בס"ד

 הערות .3.4
 

  .האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא 
 המחירים אינם כוללים מע"מ. 

 ספרות אחרי הנקודה. 2-אין להציע מחיר עם יותר מ 
 $/דולר ין/ פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר קנדי//אירוארה"ב ניתן להציע הצעות בש"ח/

. לכל מטבע אחר יש לבקש בש"ח, למעט קריאת שרות אשר תתומחר אוסטרלי
  אישור מראש.

 מכבי תודיע לספק לגבי אופן האספקה המועדף עליה 
  ימים. 90תוקף ההצעה 

 
 

 


