
 –מכבי שירותי בריאות  - 
 

 להקשחה וניהול דפדפניםבקשה להצעת מחיר לאספקת והטמעת מערכת 
 "הבקשה"(-)להלן   

 כללי .1

הגנה לגלישה מערכת  ( מעונינת לקבל הצעות לאספקת והטמעת"מכבי" -מכבי שירותי בריאות )להלן  1.1

IE . 

 2016/10/26 עד לתאריך  waizman_sh@mac.org.il לדוא"ל: שרון ויצמןאת ההצעות יש לשלוח אל   1.2

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

 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  1.4

ימים מקבלת הודעה על רצונה  7מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך ספקים עמם תתקשר  1.5
של מכבי להתקשר עמם.  מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי מפרד מהסכם ההתקשרות 

 שייחתם.

 

  המפרט המבוקש: .2

 IEמערכת המאפשרת הקשחה וניהול דפדפן 
 

 רקע 2.1

, בעזרת המערכת ניתן להגדיר )בסביבות טרמינל( היכן יפתחו webמערכת לניהול פתיחת דפי 
ולהגדיר שדפים שיתחו בשרתי הסיטריקס יועברו לתחנה ויפתחו בדפדפנים  webדפי 

 מקומים של התחנה.

 תכונות נדרשות מהמערכת 2.2

ומעלה )כולל תמיכה בגירסאות  Terminal Server 2008הפעלה בסביבת  2.2.1
 עתידיות

 ומעלה )כולל גירסאות עתידיות( Citrix Xenapp 6.5הפעלה בסביבת  2.2.2

 ומעלה Cockpit 4הפעלה בסביבת  2.2.3

   GPO -נהול רשימות אתרים לגלישה דרך התחנה המקומית במקום מהשרת ב 2.2.4

 Regex (http://cnn.com/*)באמצעות  urlיכולת סינון  2.2.4.1

 IP/Subnetיכולת סינון לפי  2.2.4.2

2.2.4.3 Black list 
2.2.4.4 White list  

  GPO -יכולת ניהול לפי שם משתמש או שם תחנה ב 2.2.5

 ומעלה )כולל גרסאות עתידיות (  IE 8תמיכה בדפדפנים  2.2.6

 ומעלה )כולל גרסאות עתידיות ( windows 2008r2תמיכה בשרתי  2.2.7

 לוגים תחזוקתיים ודוחות שימוש 2.2.8

 הפעלת תוכנית/אפליקציות בתחנה 2.2.9

 ולות לפי מיקום הגישהוביצוע פע Access Gatewayזיהוי גישה מ 2.2.10

 יכולת שליטה לפתיחת אתרים לפי דפדפן 2.2.11

 ניהול המערכת וצפייה בהרשאות המערכת יבוצע רק  2.2.12

mailto:waizman_sh@mac.org.il
http://cnn.com/*


 ממשק ניהול 2.2.13

 Activeמול שרת  LDAPזיהוי לממשק הניהול יבוצע ע"י שאילתות  2.2.13.1
Dirctory 

 Clientיכולת עבודה בסיסית ללא  2.2.14

 בתחנה במקום בשרת Urlיכולת פתיחת  2.2.14.1

 וביצוע פעולות לפי מיקום הגישה Access Gatewayזיהוי גישה מ 2.2.14.2
3  

 
 יתרונות: 3.1

 גלישה protocolיכולת סינון לפי  3.1.1
 

 url content redirect server toבשרת במקום בתחנה )  URLיכולת פתיחת  3.1.2

client   )  

 חות שימוש”לוגים תחזוקתיים ודו 3.1.3

  Active Dirctoryניהול הרשאות  לפי קבוצות ב 3.1.4

 
 

 דרישות הטמעה והדרכה  3.2

 ביצוע פיילוט  3.2.1

 התקנת המערכת וממשק הניהול  3.2.2

 הפעלת המערכת על כל יכולותיה  3.2.3

 עובדים 3 -ל  Administratorהדרכה ברמת מנהל מערכת   3.2.4

 
 דרישות תחזוקה ותמיכה   3.3

 עדכוני גרסאות שוטפות  3.3.1

 שעות  4במקרה תקלה נדרש לתת מענה תוך   3.3.2

 

 
 

  Alvas@mac.org.ilלאיציק אלבס: שאלות בנושא טכנולוגי יש להפנות 
 
 
 
 
 
 
 

 על הצעת המחיר לכלול: .3

 .שם היצרן 

 .מפרט מלא של המוצר 

 זמן אספקה 

  2מוסכם כי מחיר המערכת כולל את כל דרישות סעיף. 

  מהי תקופת התחזוקה של המערכת באתר הלקוח )עדכון גרסאות, תמיכה ופתרון
                                     תקלות(, בזמן תגובה עד יום אחד. 



  2.3 -, ו2.2, 2.1טבלה כדוגמא המצורפת המכילה את כל הפרמטרים הקיימים בסעיפים 
 )כולל תתי הסעיף( .

                           
במערכת  כלול תאור הפרמטר

 המוצעת
במערכת  לא כלול

 המוצעת
   

   

   

 

  עלויות לגבי תחזוקה שנתית באתר הלקוח )עדכון גרסאות, תמיכה ופתרון תקלות(, מעבר
                                                               לתקופת האחריות הכלולה במחיר המערכת, בזמן תגובה עד יום אחד. 

, נדרשת תמיכה תוך Production -במקרה של תקלה בשחזור עקב קריסת מערכת ב
 שעתיים

 מסלול גידול: משמעויות כלכליות כתוצאה מגידול במספר השרתים המחוברים 

  המחירים כוללים התקנה מלאה, הפעלה והדרכה באתר הלקוח 

  ,פירוט והמלצות לגבי התקנות קיימות בארץ של המוצר המוצע בארגונים מורכבים
 לקוחות(  3שרתים  )לפחות  100המגבים לפחות 

 סלולארי טלפון תפקיד איש קשר שם הלקוח/החברה

          

          

          

          

 

 
 

 מסמכים שיש לצרף להצעה: .4

 .אישור תאגיד    

  אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות

 .1976 –מס(, תשל"ו 

 

 הערות: 4.1

 .המחירים אינם כוללים מע"מ 

 + מיום הוצאת החשבונית 65תנאי התשלום הינם שוטף 

 ימים. 90 -תוקף ההצעה 

  
 
 
 
 
 
 



 
 הצעת הספק -נספח א'  

 טבלת מענה לספק

 מערכת עלות

כולל התקנה 

 והטמעה

תקופת 

 אחריות

עלות 

תחזוקה 

שנתית 

לאחר 

תקופת 

 אחריות

עלויות שעת 

  פיתוח

    

    

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 תאריך : ________
  הסכם

 

 

 (."הספק"(  לבין ____________ח.פ. __________ )להלן: להלן: "מכבי"בין מכבי שרותי בריאות )
 

 .IEהקשחה וניהול דפדפן לאספקת מערכת 

 

 

 תקופת ההסכם .1
 

להלן: "תקופת הסכם זה יעמוד בתוקף למשך _____החל מיום _________ועד יום  _________) 1.1
 "(.ההסכם

 

תקופות  נוספות בנות  שנה אחת בכל פעם,  3-למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם  ב 1.2
 בתנאים זהים. 

 

 
 תמורה .2
 

רשימת המוצרים והשרותים המסופקים על ידי הספק למכבי ומחיריהם יהיו כמפורט בהצעת הספק  2.1
 להסכם זה. כנספח א'המצ"ב 

 

התמורה כוללת את אספקת הטובין למתקני מכבי, התקנתו, הדרכה ותחזוקה שוטפת בתקופת  2.2
 האחריות.

 

 .הידוע במועד ההזמנהעל פי שער החליפין התמורה בשקלים תחושב  –מחירים הנקובים במט"ח  2.3

 

היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי  לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת    ההתקשרות עם  2.4
מכבי, תעמוד למכבי הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי , להתקשר עם הספק הזוכה על בסיס המחירים 

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

 

 

 תנאי תשלום .3
 

 .יום ממועד הפקת החשבונית  65התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף +  3.1

 

החשבונית בצירוף תעודת משלוח חתומה ע"י המקבל ובציון שמו המלא תוגש למזמין אלא אם מכבי  3.2
 תנחה אחרת.

 



 1976 –עסקאות גופים צבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו אישור עפ"י חוק הספק יציג בפני מכבי  3.3
המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או פטור מניהול זה, על כי הוא 

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

 

 
 אספקת המוצרים .4
 

שרות תבוצע באמצעות הזמנה ממוחשבת חתומה ומאושרת. הספק יחתים את מקבל הזמנת הציוד וה 4.1
הציוד והשרות במכבי על תעודת המשלוח. תעודת משלוח חתומה תהווה אישור לקבלת הציוד והשרות 

 על ידי המקבל.

 

 הדרכה ותמיכה מקצועית .5
 

ובתחזוקתו ברמת המפעיל, לפי הספק ידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את המערכת, בהפעלתו  5.1
 הנחיות היצרן. ההדרכה תנתן במתקן מכבי בו תותקן המערכת.

 
הספק יספק עם המערכת ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן, הוראות בטיחות וכן  5.2

 תמצית הוראות הפעלה ואחזקה באנגלית  )ובעברית באם קיים( 
 

 הספק יתן תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת המערכת למשתמשים, לפי הצורך או לפי פניה של מכבי.  5.3
 
 
 
 אחריות ושירות תחזוקה  .6

 

הספק מתחייב לספק, ללא תשלום נוסף , שירותי תחזוקה למערכת לתקופה של _______ שנים, ממועד  6.1
ה בגין שירות התחזוקה בתקופת "(. מוסכם כי התמורתקופת האחריותהתקנתה והפעלתה במכבי)להלן: "

 האחריות כלולה במחיר המכשיר.

 

תקופת בתום תקופת האחריות, שמורה למכבי האופציה לרכוש מהספק שירותי תחזוקה שנתית )להלן : " 6.2
 "(התחזוקה בתשלום

 

 השירות בתקופת האחריות ובאחזקה כולל עדכון גרסאות, תמיכה ופתרון תקלות וכיו"ב. 6.3

 

והתחזוקה יינתנו בשרות טלפוני ו/או באמצעות תקשורת מחשבים ו/או באתר מכבי, שירותי התמיכה  6.4
בהתאם לאופי הפניה ותוך הפעלת שיקול דעת מקצועי של הספק בשיתוף מכבי, ויכללו טיפול במערכת 

תמיכה ופתרון תקלות חומרה, טיפול בבאגים ותקלות בתוכנה, אספקה והתקנה של גרסאות  –השליטה 
 שות של התוכנה, ללא תשלום נוסף.ומהדורות חד

 

ובערבי חג בין  , למעט בחגים ושבתות17:00עד  08:00שירותי התחזוקה ינתנו בימים א' עד ה', בין השעות  6.5
"שעות העבודה"(, הספק  יעמיד מוקד טלפוני מאויש לקבלת קריאות  –)להלן  13:00עד  08:00השעות 

 שרות משך שעות העבודה.

 



 -במקרה של תקלה בשחזור עקב קריסת מערכת בת שירות הינו עד יום עבודה אחד. זמני התגובה לקריאו 6.6

Productionנדרשת תמיכה תוך שעתיים , 

 

שירות התחזוקה כולל עבודה רצופה עד לתיקון מלא של התקלה. הספק יעשה כמיטב יכולתו כדי לתקן  6.7
לתיקון התקלה באופן סופי  את התקלה במהירות האפשרית, ובמידת הצורך, יספק פתרונות ביניים עד

 ומוחלט.

 

הספק מתחייב להחזיק בכל תקופת ההתקשרות צוות עובדי שירות ותחזוקה הבקיאים בתחזוקת  6.8
המערכת מהדגם נשוא ההסכם, על כל רכיביה, ובעלי הכישורים הנדרשים לצורך מילוי התחייבויות 

 פי הסכם זה.-הספק על
 

יצרן המערכת הנ"ל למכור את המערכת ולספק שירותי הספק מצהיר, כי הוא רשאי ומוסמך מטעם  6.9
 אחזקה שוטפת ושירותי תמיכה מקצועית.

 

הספק מתחייב, כי במידה ויפסיק להיות משווק מורשה / שותף עסקי  של אחד היצרנים או במידה ואלו  6.10
רשאית  ישללו ממנו, מכל סיבה שהיא, יודיע הזוכה למכבי מיד כשיוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי

להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה, והזוכה מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר מכבי 
 ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.

 

 
 זכויות קנין רוחני .7
 

הספק מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת  7.1
את המוצרים למכבי  וכי אין באספקת המוצרים משום הפרת פטנט ו/או  המונעת ממנו לספק בכל דרך

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

ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי במוצרים, מתחייב הספק -היה ותתבע מכבי על 7.2
 לחברה כתוצאה מתביעה שכזו.לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם 

 
 
 מועסקי הספק .8

 

הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת המוצרים למכבי ייחשבו לכל צורך  8.1
כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו 

 תחול האחריות לגבי  תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.באופן בלעדי, על חשבונו הוא בלבד, ועליו 

 

לרכוש      נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא הספק 8.2
בעת אספקת המוצרים ו/או  שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם שייגרם

 מתן שרות למכבי.

 

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי הספק  8.3
  רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

 
 
 



 אנשי קשר .9
 להיות איש הקשר הישיר עם  הספק. איציק אלבסמכבי ממנה בזאת את   9.1

 

 ____________ להיות איש הקשר הישיר עם  מכבי.הספק ממנה בזאת את   9.2
 

 
 הסבת הסכם .10

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 וביטוח .11

 
, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזק תוצאתי הספק לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד 11.1

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. 

  

ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה של מי מהן, הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי  11.2
בגין כל נזק ו/או הוצאה, )לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש כנגד מי מהם(, שייגרמו להן 
כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הספק  ו/או מי  מטעמו ו/או בשמו, על פי הסכם זה או על פי כל 

 דין.

 

 

 סודיות .12
בים לשמור בסודיות את ההסכם ולא להעביר את ההסכם ו/או תוכנו לכל  צד שלישי. הצדדים מתחיי

 התחייבות זאת תהא בתוקף גם לאחר סיומו של ההסכם מכל סיבה שהיא.

 
 

 שונות .13
 

לכל התאגידים / חברות בקבוצת מכבי, לרבות, אך לא רק: אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, בית בלב  13.1
קאר בע"מ, מכבי סאן -דנט בע"מ , עמותת קרן מכבי ומכבי טבעי, מכביבע"מ, פרוקרדיה בע"מ , מכבי

( בע"מ וכד' תהא שמורה 1988בע"מ, מכבי אחזקות בע"מ, אגודת מכבי מגן, נרקיס ערד שירותי רפואה )
 הזכות לרכוש את המוצרים מהספק על פי המחירים, ושאר תנאי ההסכם הקבועים בהסכם זה. 

 

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים שהיו פתוחים  13.2
בין מכבי לבין הספק, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי לא תהיה להם כל טענה או דרישה לתשלום נוסף 

ן בגין התקופה הקודמת להסכם זה. מוסכם כי היתרה של מכבי בספרי החברה עבור שירותים וטובי
 ₪. 0עומדת על  31.12.2015שסופקו על ידה למכבי במישרין ובעקיפין עד תאריך  

 

כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על  13.3
 3ידי צד למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו נשלחה תוך 

 בעת המסירה בפועל. -שלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד ימים מיום המ

 

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 13.4



        מכבי: 13.4.1

       הספק: 13.4.2
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