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 מנהלה
 כללי .1

 מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי( "מכבי"מכבי שירותי בריאות )להלן:  .1.1

 .הקיימים במכבי ואלה אלה  אופטיים ת מתגיםותחזוק,  Brocadeשל  OEM מתגים אופטיים

של  נספח א' -במפרט  יםכמויות המוערכלמכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות בהתאם ליעדים ו .1.2

 . למסמכי המכרז 1'ג ובנספח מסמכי המכרז

-ב ההתקשרותים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת תילתקופה של שנההתקשרות היא  .1.3

 ( מיטיבים, בתיאום עם הזוכה.2( זהים; או )1בכל פעם, בתנאים ) שנהתקופות נוספות בנות  3

  ההצעה הינה סופית. לא ייערך משא ומתן. .1.4

שהיא. מכבי   מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעהמכבי אינה  .1.5

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

 8.1 בסעיףשייחתם בין מכבי לזוכה כאמור ההתקשרות מכרז זה, לרבות המפרט )נספח א'( והסכם  .1.6

, יחול על הגופים הנוספים כהגדרתם להלן, אם ירצו בכך, ובמקרה כאמור ייחתם בנפרד, להלן

 בין הזוכה לבין הגוף הנוסף. ההתקשרות בשינויים המתחייבים, הסכם 

 

 הגדרות .2

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

 תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 116/2017מספר  פומבי רגילמכרז  – "המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

  פי שיקול דעתם של הגופים.-בית בלב בע"מ, הכל על – "הגופים הנוספים"

 למסמכי המכרז. 'אנספח  - מפרטבהגדרות נוספות כהגדרתן 
 

 מנהלה .3

 קבלת מסמכי המכרז  .3.1

אביב, -בתל 27המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 

, 10:00-14:00ה', בין השעות -, בימים א'מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדל, אצל גב' 14קומה 

ויהא זכאי לקבל את מסמכי המכרז כנגד מסירת פרטי הגוף  ,15.3.17ועד ליום  6.3.17החל מיום 

המעוניין, איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות )דואר אלקטרוני + טלפון(. במועד מסירת חוברת 

המכרזים בחותמת המעידה על מועד ידי רכזת ועדת -מסמכי המכרז, יש לוודא כי היא תוחתם על

 מסירתה לידי נציג המציע.

 בירורים ופניות .3.2

בשעה  22.3.17עד ליום ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו  .3.2.1

 אל נציגת מכבי: גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, כאמור לעיל., 12:00

, באמצעות דואר 'וכנספח בנוסח ובמבנה המצ"ב  Wordזאת אך ורק בקובץ 

. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר Mandel_An@mac.org.ilאלקטרוני: 

 .03-5143643הגעת פנייתו בטלפון מס': 

 פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף לעיל לא תענינה. .3.2.2
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על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תישלחנה  .3.2.3

 ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.התשובות 

 ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.4

 .4.4.17עד ליום 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

ההצעה תוגש במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם  .3.3.1

רכזת ועדת המכרזים,  -לידי גב' ענת מנדל  ,116/2017פר מכרז פומבי רגיל מסאך ורק "

 ".14, תל אביב, קומה 27ברח' המרד 

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

הצעות שתוגשנה לאחר המועד  האמור לעיל,  .12:00בשעה  23.4.17יום ההצעות הוא 

 לא תתקבלנה!

על ו( 2) ;חתום ואכשה כנספח ג'על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב ( 1) :ההצעה תוגש .3.3.3

מדיה ידי המציע להצעה על גבי -( אשר יצורף על1נספח ג'גבי טופס הצעת המחיר )

בחתימה וחותמת בכל עמוד. המציע על ידי  יחתםיעותק ממנה יודפס ושמגנטית, 

יקבע  –מגנטית במקרה של סתירה בין המדיה המגנטית לבין פלט המחשב מהמדיה ה

 מסמכי כל עם ביחדהנ"ל יוגשו  הטפסים האמור בפלט המחשב המודפס והחתום.

, להצעה לצרף שיש המסמכים כל עם וביחד, מהם חלק הוא ההצעה טופס אשר המכרז

  .אחד בעותק וזאת, במכרז הנדרשפי -על וכמפורט, ההצעה בטופס 3 בסעיף כמפורט

ההצעה תוגש על גבי חוברת המכרז המקורית למען הסר ספק, מובהר כי  .3.3.4

. היא תכלול את כל מסמכי המכרז ואת עם חותמת המעידה על כךשהתקבלה 

 המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים והחתימות כנדרש.

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם  .3.3.5

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

 ושעת קבלה.

ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות  .3.3.6

תישלח לכל  –לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם 

 משתתפי המכרז )לפי העניין(.

יות ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר על המציע לבדוק בעצמו את כדא .3.3.7

שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם 

, אם וככל שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על הוראות המכרזמכבי ב

 עקב כך.חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, 
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 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .4

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

 תאגיד מורשה כחוק בישראל.יחיד או  .4.1.1

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

פי אישור רואה חשבון -כללי חשבונאות מקובלים ועל , לפי2014-2015נים הכנסותיו בש .4.1.3

 לכל אחת מהשנים.₪  2,000,000מטעמו, הן לפחות 

 .Brocade (Fiber Channel) של מורשה OEM מתגים אופטיים המציע הינו יצרן .4.1.4

 יםתחזוקה מלא ישירות וכן נשוא המכרז את המתגים האופטיים למכבי מסוגל לספק .4.1.5

 .אלהמתגים ל

 מתגים אופטייםובתחזוקת שנים לפחות, באספקת  3סיון מוכח בישראל של יהינו בעל נ .4.1.6

OEM  שלBrocade  וכל השירותים הכרוכים בכך. 

מתגים אופטיים  תתחזוקהגדרת//בהתקנת מוסמכיםטכנאים  3 לפחות עומדים לרשותו .4.1.7

OEM של Brocade, םמטע בעלי הסמכות Brocade  או המציע עצמו. 

שעות  24מתן תמיכה טכנית, זמין מאויש לקבלת קריאות שירות ומוקד טלפוני מפעיל  .4.1.8

 .במשך כל ימות השנה

 ם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך. נרש .4.1.9

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

 .הצעתו תפסל –מהתנאים 

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 תוך 

פרק זמן קצוב שייקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כאמור, 

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

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  90המציע יאשר, כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  .5.1

האריך לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש מהמציעים ל

שים( יום כל אחת, ובמקרה זה יהיה כל מציע י)ש 60את תוקף הצעותיהם לתקופות נוספות של עד 

רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור 

 תישלח על ידי מכבי בכתב.

מכבי על ידי המציע הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תישלח ל .5.2

ימי  2בכתב, לידי הגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתוך 

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

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

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

 תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.
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 אישור עריכת ביטוחים  .6

(. "אישור עריכת הביטוחים")להלן:  1'ב כנספחאישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז  .6.1

המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת הביטוחים, חתומה על ידי חברת 

 הביטוח.

או שינויים מהותיים יובהר, כי לא יתקבלו בטיוטא החתומה שתוגש שינויים בסכומי הפוליסות  .6.2

נוספים. במקרה של שינויים מסוג זה, לרבות אי קיומה של איזו מהפוליסות הנדרשות, תיפסל 

 הצעת המציע.

למרות האמור לעיל, במקרים כאמור, תהא ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע לתקן את  .6.3

 אישור עריכת הביטוחים עד שלב ההכרזה על הזוכה במכרז.

גבי הטיוטה הנ"ל יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של -ם מהותיים שייעשו עלשינויי נוסח שאינ .6.4

 .מכבי, שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד למועד ההכרזה כאמור

 לעיל. 3שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף  .6.5

הסכם ההתקשרות בין הצדדים החתימה על  הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד .6.6

 את אישור עריכת הביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.להלן,  8.1 בסעיףכאמור 

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .7

הצעה שהיא. מכבי  ביותר, חלק מההצעה או כלמכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה  .7.1

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

 מחיר(. 100%על בסיס הצעת המחיר בלבד )הזוכה במכרז תעשה  בחירת .7.2

 מיחידות אחת לכלת המחיר ליחידה של המציע ות הצעוסכימה של מכפלציון המחיר ייקבע על ידי  .7.3

בטופס הצעת המחיר )נספח היחידות כאמור  באומדן כמותמוצרים/שירותים הרלבנטיים ה פרטי

ביותר יקבל את מלוא ציון המחיר,  הנמוכההסכימה המציע בעל עבור תקופה של שנתיים.  (1ג'

 והמציעים האחרים יקבלו ציון מחיר יחסי ביחס אליו.

 .לעיל 4בסעיף שתנאים המוקדמים כל היינתן אך ורק לגבי הצעות שעמדו בלמחיר יודגש כי הציון  .7.4

במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "ניסיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא  באם המועמד לזכייה .7.5

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

 שלמכבי לא היה "ניסיון גרוע" עם מציע זה.

 לצורכי סעיף זה, המילים "ניסיון גרוע" פירושן: 

 ו/או השירותים;ציוד אי שביעות רצון מאיכות ה .א

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

פ שיקול דעתה ובכל ", עיםועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים ו/או הבהרות נוספ .7.6

 דרך שתמצא לנכון למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.

ה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי מעלה מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצע .7.7

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

ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה   .7.8

 ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הוראות המכרז לרבות המפרטש

 )שלושה( חודשים מיום תחילתו. 3ידי מכבי בתוך -הפועל, מכל סיבה  שהיא, או יבוטל על
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 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .8

 :התקשרות הסכם חתימת .8.1

הסכם, בנוסח המקובל אצל הזוכה, וכפי שיותאם על עם מכבי הזוכה במכרז יחתום  .8.1.1

ואשר אליו יצורפו למסמכי המכרז,  כנספח ב', אשר יצורף בהסכמה בין הצדדים

 הסכם)להלן: " מסמכי המכרז )לרבות המפרט והצעת הזוכה( כחלק בלתי נפרד ממנו

 ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. (עשרה) 10בתוך , "(ההתקשרות

בתוך ההתקשרות ככל שהצדדים לא יגיעו ביניהם להסכמה על התאמת נוסח הסכם  .8.1.2

ידי מכבי(, תהא רשאית מכבי, לפי שיקול דעתה -להמועד הנ"ל )או כל הארכה שלו ע

הבלעדי, לבטל את הזכיה ולעבור למועמד הבא לזכיה במכרז, ולזוכה אין ולא תהיה 

 ובחתימתו על מסמכי המכרז הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

מסמכי המכרז )לרבות המפרט והצעת הזוכה( יהוו חלק בלתי נפרד מהוראות הסכם  .8.1.3

בכל מקרה של סתירה בין הוראות המכרז )לרבות המפרט( לבין  קשרות שייחתם.ההת

 .)לרבות המפרט( הוראות הסכם ההתקשרות, יקבע האמור במסמכי המכרז

 ,המכרז הוראותומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח  ידוע .8.1.4

  .(מכרזה מסמכיל' א נספח) לרבות המפרט

 , אישורהסכם ההתקשרותהזוכה מתחייב להמציא למכבי, לפחות עד יום לפני מועד החתימה על  .8.2

 עריכת ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח.

מובהר בזאת, כי במהלך תקופת ההתקשרות תהא מכבי רשאית לרכוש מהזוכה דגם חדש/משודרג  .8.3

(, בכפוף להתקיימות כל "המשודרג הדגם"נשוא מכרז זה )להלן:  אופטייםהמתגים היותר של 

 התנאים המצטברים שלהלן:

 הדגם המשודרג אינו נופל באיכותו מהדגם בו זכה הזוכה במכרז; .8.3.1

הדגם המשודרג עונה על כל התנאים המוקדמים והתנאים ההכרחיים הקבועים במכרז  .8.3.2

 ובמפרט;

 

 ביטול המכרז .9

ייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התח .9.1

 .לעיל 8.1 בסעיףהסכם התקשרות כאמור ידי מכבי והמציע הזוכה -כל עוד לא ייחתם על

מכבי תהא זכאית, בכל עת, לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  .9.2

 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז כאמור. -אך לא חייבת  -וכן תהיה מכבי רשאית 

תישלח בדואר אלקטרוני לכל המשתתפים / המציעים אשר הגישו הצעות הודעה על ביטול המכרז  .9.3

 במכרז.

החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מממשתתפי המכרז כל  .9.4

 תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.
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 עיון במסמכי המכרז .10

, לאחר פרסום תוצאות 1993-חובת המכרזים, התשנ"ג )ו( לתקנות21בהתאם להוראות תקנה  .10.1

המכרז, עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה לאחר תיאום 

לשעה או חלק ממנה למכבי  ₪ 500מראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום סך של 

 לכיסוי העלות הכרוכה במתן זכות העיון כאמור.

מכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת עיון במס .10.2

הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת אישור מראש 

 ובכתב ממכבי. 

 

 בעלות על מסמכי המכרז .11

הגשת ההצעות בלבד. אין  מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למשתתפים לצורך

לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על משתתף 

 במכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 סמכות שיפוט .12

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

 . יפו -בתל אביב ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו  אך



 נספח א'

 מפרט
  אם צוין אחרת אלא ,הסכם ההתקשרות בשלב כל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות

 
 א': רכש חדשפרק 

 -" מחירה תהצע"טופס ב הרשום פי ועל, זה מפרטמתגים עפ"י  4: 2017של מתגים חדשים בשנת  מידית רכישה .1
 .1'ג נספח

 .2018 שנתב מתגים לרכישת צפי איןלהיום  נכון .2

 .קיימים מתגים להחליף המיועדיםמתגים חדשים  6 - 2019 שנתב רכישהל צפי .3

  המתגתיאור 

Brocade 6520,  96 Port 8/16 GB ( ALL Ports Licensed & Open ) 

 (  Front to Backכולל מאוררים המושכים אוויר מקדימה לאחור ) 

 לכל המתגים, ללא הגבלה Monitoring -ו  Zone, ISL, Trunkכולל רישוי 

 Short Wave GIBICs 16GB, כולל שנים מיום האספקה 3 -כולל תחזוקה ל
 לכל הפורטים.

 
 כלשהי כמות לרכישת מתחייבת אינה מכבי - מובהר

 תכונות נדרשות מהמתגים החדשים )פרק א'( .4

, כך שהמערכת תמשיך להיות בתצורת ספק כוח כפול, עם חיבור לשני מקורות מתח נפרדיםעל כל מתג  .4.1
 לתפקד ללא הפרעה גם במקרה של כשל בספק כוח אחד או במקרה של נפילת קו הזנת חשמל אחת.

על כל מתג להגיע בתצורה של מערכת אוורור כפולה, כולל מאוררים המושכים אויר מקדימה לאחר  .4.2
(Front to back). 

יכולת "החלפה חמה", תוך כדי עבודה, של כל היחידות הניתנות להחלפה )אוורור, ספק כח וכד'( מבלי  .4.3
 להשבית את המערכת.

 ."19להתקנה בארון סטנדרטי  יש לספק לכל התקן את כל המסילות והתוספות הנדרשות .4.4

החל מיום אשור קבלתם אצל מכבי, כולל תיקוני  ותחזוקה אחריות שנות 3 יכללו החדשים המתגים .4.5
 3תקלות, שדרוגים, עדכוני גרסאות ותמיכה. עפ"י הדרישות המפורטות בסעיף "תמיכה ותחזוקה"  )סעיף 

 להלן(.

 .תקוה בפתח/  ביפו מכבי של המחשב לחדר החדשים המתגים אספקה .4.6

 המתגים יסופקו ללא התקנה.  .4.7

 
 כמפורט ברשימה להלן: - מתגים קיימים ת': תחזוקבפרק 

 למעט, 30/6/2019 עדו 1/7/2017 -, משנתייםשל  תקופה, למשך היום במכבי הקיימים Brocadeמתגי  תחזוקת .1
 .30/6/2018 עד 1/7/2017 -מ, אחת שנה של תחזוקה תקופתמבוקשת  להם, DS-5100B-8Gמתגי 

הוראות המכרז לרבות מובהר כי כלל המתגים הקיימים היום במכבי, כלהלן, נמצאים במסגרת תחזוקה ב .2
 .30/6/2017אשר יסתיים ביום   EMCדרךחברת תים נטקום קיים  מול  המפרט

S/N Model Number Ports תום תחזוקה מבוקשת 

ALM0616F0CC DS-5100B-8G 40 30/06/2018 

ALM0616F0C6 DS-5100B-8G 40 30/06/2018 

AHX1915G01P DS-5300B-8G 80 30/06/2019 

BRCAHX2534J009 DS-5300B-8G 80 30/06/2019 

BRCAHX1922H001 DS-5300B-8G 80 30/06/2019 

BRCAHX1922H004 DS-5300B-8G 80 30/06/2019 

AHX0648D01R DS-5300B-8G 80 30/06/2019 

AHX0649D002 DS-5300B-8G 80 30/06/2019 

BRCCCD1921J01Y DS-6505R-B-8G 24 30/06/2019 

BRCCCD1921J02N DS-6505R-B-8G 24 30/06/2019 

BRCBRW1910K01E DS-6510R-B-16G 48 30/06/2019 

BRCBRW1910K01B DS-6510R-B-16G 48 30/06/2019 
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 המתגים האופטיים הקיימים נמצאים באתרים הבאים: 

 מחשב ביפוחדר  .1

 חדר מחשב בתל אביב .2

 חדר מחשב בפתח תקוה .3

 חדר מחשב מעבדה ראשית ברחובות .4
 

 וייעוץ  הדרכה פרק ג':

1. On Site Training  בהיקף שני ימי עבודה מלאים של מומחה היצרן עצמוBrocade. 

 24 -( לצורך התקנת והגדרות המתגים וחיבורם למערכות האחסון של מכבי. הערכה כPS) מומחה ייעוץ שעות .2
 שעות ייעוץ. 

 
 נוספות ביחס להתקשרות בין הצדדים  הוראות ':דפרק 

 תקופת ההתקשרות  .1

תקופת ______ )להלן: "___שתחילתה ביום __ שנתיים,ההתקשרות עם הזוכה הינה לתקופה בת  .1.1
 "(. ההתקשרות

תקופות נוספות בנות שנה אחת כל  3 -תקופת ההתקשרות בלמכבי שמורה האופציה להאריך את  .1.2
תוך שמירה על כל יתר הוראות  ( מיטיבים בתיאום עם הזוכה, והכל2( זהים; או )1אחת, בתנאים )

 "(.תקופות האופציה)להלן: " הוראות המכרז לרבות המפרטותנאי ה

 מתן השירותהתחייבויות והצהרות הזוכה לעניין  .2

)להלן:  Brocade של OEM מתגים אופטייםליצרן מורשה הזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו  .2.1
הרשאתו מאת היצרן יהיה בתוקף בכל תקופת  הוראות המכרז לרבות המפרט(, וכי "היצרן"

 ההתקשרות.

  Brocadeשל  OEM מתגים אופטייםהזוכה מצהיר, כי הוא רשאי לשווק בישראל, מטעם היצרן,  .2.2
ומסוגל לתת שירותי אחזקה שוטפת, שירותי תמיכה מקצועית למערכות הנ"ל, לפי המפורט 

 זה על נספחיו. הוראות המכרז לרבות המפרטב

על ידו הם חדשים ונמכרים באריזתם המקורית, וכל תוכנה  יםהמסופק יםמתחייב כי הציוד הזוכה .2.3
אשר מכבי היא שרותי בריאות כן שימוש מקורי על שמה של מכבי ושייציוד נושאת רל ההקשור

 .ללא כל מגבלה ת הציוד המוצעישיון המוסמך לעשות שימוש בתוכנה של יצרניבעלת הר

בהתאם למפורט ציוד והשירות ל ציודההזוכה מתחייב, בכל תקופת ההתקשרות, לספק למכבי את  .2.4
ולוחות  זה, במפרט ובהצעתו, ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים הוראות המכרז לרבות המפרטב

 זה ובמסמכי המכרז.  הוראות המכרז לרבות המפרטהזמנים כנדרש ב

זה יפסיק להיות משווק ע"י הזוכה,  הוראות המכרז לרבות המפרטנשוא  הציוד דגם מבין דגמיאם  .2.5
למכבי תהיה הזכות לרכוש את הדגם החדש במקומו באותם תנאים, ובלבד שהדגם החדש עומד 

 בכל תנאי המפרט. 

 חדש למכבי תהיה באישורה של מכבי.ציוד ל דגם כל הכנסה ש

הזוכה מתחייב להמשיך לספק השירות גם בשעת חרום, למעט במקרה של נסיבות שלזוכה אין  .2.6
 שליטה לגביהן.

הידע, ציוד הבדיקה  למתגים,בעל ההסמכות מיומן הזוכה מצהיר, כי ברשותו מצוי כוח האדם  .2.7
  המתגים והחלפים הדרושים לשם תחזוקת

מצהיר, כי בהיותו הנציג המורשה של היצרן, יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג, בזמנים  הזוכה .2.8
וכן צוות  ציודלזה, חלקי חילוף וציוד  הוראות המכרז לרבות המפרטובמועדים המפורטים ב

 אנשים מיומנים לשם מתן השירותים האמורים למשך כל תקופת ההתקשרות.

יצרן יבוטל, מכל סיבה שהיא, יודיע הזוכה למכבי מיד כי אם הרשאתו מאת ההזוכה מתחייב,  .2.9
כשייוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה, והזוכה 

 מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש אתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.

זה, תוך שימוש  כרז לרבות המפרטהוראות המהזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם ל .2.10
 בשיטות עבודה בטוחות, בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.
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  הציודאספקת  .3

, כולל תחזוקת המתגים המתגים האופטיים וכל השירותים הכרוכים בכךהזוכה יספק את  .3.1
  (."אתר מכבי")להלן: אתרי מכבי עפ"י הנחיית המנהל הממונה מטעם מכבי ל הקיימים,

לאתר מכבי, כפי שתמסור מכבי לזוכה בהזמנה בכתב/פקס/הזמנה  ציודהפרטי הזוכה יספק את  .3.2
 למכבי במצב פעולה תקין. ם, ולמסור אותאת הציודים להובילוממוחשבת. הזוכה מתחייב לספק 

במכבי על תעודת משלוח. תעודת משלוח חתומה על ידי מנהל  ציודההזוכה יחתים את מקבל  .3.3
  .ציוד התקבלאישור כי ה :קרי –, תהווה אישור ל"מסירה" האתר או מי מטעמו

 .בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי מראש ציודההזוכה יספק את  .3.4

 ימים ממועד הזמנת מכבי. 30-יסופק לידי מכבי לא יאוחר מ ציודה .3.5

את כל רכיבי החומרה, התוכנה, ספר  יםוכולל יםחדש םלאתרי מכבי כשה ציודההזוכה יספק את  .3.6
(, כל החלקים והאביזרים וחומרים בכמות ראשונית מתאימה, Service Manualשירות טכני מלא )
 .ציודההמלאה והתקינה של  םהנדרשים להפעלת

  למתגים האופטייםתחזוקה אחריות ו ישירות .4

תקופת האחריות  .חדש אופטי מתג( שנים לכל 3)שלוש שנים הזוכה מתחייב לתקופת אחריות של  .4.1
על  וסופקיש הציודים(. הזוכה יהיה אחראי שכל "תקופת האחריות"תחל ממועד המסירה )להלן: 

בצורה שוטפת ותקינה ללא הפרעה ו/או מגבלה ם הנלווים, ויפעלו על כל רכיביה יםתקינ וידו תהי
 כלשהן.

 ,ם, על כל רכיביההמתגים כלבמהלך תקופת האחריות הזוכה יהיה אחראי לפעולתו התקינה של  .4.2
 ., שירותי תחזוקה ותיקוניםללא תשלום נוסףויספק, 

בתום תקופת האחריות, שמורה למכבי האופציה לרכוש מהזוכה שירותי תחזוקה בתשלום  .4.3
 5בהתאם להצעתו במכרז, למשך תקופה בת שנה אחת, וחוזר חלילה, וזאת עד לתקופה כוללת של 

 (. "תקופת התחזוקה בתשלום"הלן: שנים, כולל תקופת האחריות )ל

 שבר תיקוני, תיקונים, והדרכה טכנית תמיכה לוויכל מכבי יבאתר נונתיי התחזוקה ישירות .4.4
 לשמירת הדרושים חלפים אספקת, היצרן הוראות לפי מונעים טיפולים(, סביר משימוש)כתוצאה 
 ללא והכל, למערכת תוכנה עדכוניאספקת , תקין לתפעול השבתה לשם או תקין במצב המערכת

 והחלקים החומרים, העבודות כל את כולל השירות. מכבי מצד תמורה או תשלום תוספת
 .התחזוקה ביצוע לשם הדרושים

 למתגים החדשים ולמתגים הקיימים: SLA-דרישות תחזוקה ו .4.5

 אופטיים החדשים והקיימים, בתקופתעל הספק לתחזק את כל המתגים ה .4.5.1
 להם -5100DSשנתיים למתגים הקיימים )למעט מתגי האחריות/תחזוקה המבוקשת: 

, תקלות תיקוני כולל, החדשים למתגים שנים 3 -ו( שנה של תחזוקה תקופת מבוקשת
 .ותמיכה גרסאות עדכוני, שדרוגים

 זמן תגובה נדרש לקריאות תחזוקה, תמיכה וטיפול בתקלות: .4.5.2

 קריאת פתיחת ממועד שעה חצי עד: טלפונית קריאה בעת טכני מומחה של מענה זמן
  .השירות

 פתיחת ממועדשעות  4 -יאוחר מ לאבאתר מכבי: הגעת מומחה טכני לאתר מכבי  שירות .4.5.3
   .השירות קריאת

 זמן התגובה נמדד מרגע קבלת קריאת השירות במוקד השירות של הזוכה. .4.5.4

 תמיכה ומתן שירות קריאות לקבלת מאויש טלפוני שירות מוקד להחזיק הזוכה על .4.5.5
 .השנה ימות בכל, השבוע ימות כל במשך שעות 24 זמין, טכנית

בעת תקלה המשביתה את הציוד הקיים או את תפקודו התקין, הזוכה מתחייב לספק ציוד  .4.5.6
שעות מאבחון  4 -חליפי ככל שיידרש לתיקון התקלה ולהמשך תפקוד תקין, לא יאוחר מ

 .התקלה

לתחזוקת הציוד. ומתחייב להחזיק מלאי סביר של חלקי חילוף ככל הדרוש לתיקון  הזוכה .4.5.7
 .הזוכה ישתמש לצורכי התיקון אך ורק בחלקי חילוף מקוריים

ינהל ספר רישום מעקב אחר התיקונים והטיפולים בכל אחת מהמערכות ויציג אותו למכבי  הזוכה .4.6
 פי דרישת מכבי. -בכל עת על

 הדרוש ככל, היצרן המלצתפי -על חילוף וחלקי חלקים מלאי שותובר להחזיק מתחייב הזוכה .4.7
 ממועד לפחות שנים שבע של לתקופה וזאת, דרושות תוכנות לרבות, המערכות ולתחזוקת לתיקון

 מכבי בשימוש המערכות עוד וכל מערכת כל של המסירה
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הצורך או לפי , לפי למומחה מטעם מכבי ציודהזוכה יספק תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת ה .4.8
 פניה של מכבי.

 קנס בגין אי עמידה בדרישות השירות המפורטות לעיל  .5

מוסכם ישלם הזוכה למכבי קנס לא מילא הזוכה את התחייבויותיו הבאות בהתאם לדרישות,  .5.1
 כלהלן:

 קנס המפרטדרישת  הנושא

המצוין  SLA -אי עמידה ב
 לעילכמפורט 

 יל לע 4.5יף כמוגדר בסע
יום כל בגין ל₪  1,500

 עד תום הטיפול.

 .המכבי תשקול הפעלת הסעיף בהתאם לסוג החריגה ותדירות .5.2

מוסכמים, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למכבי, קנסות פי סעיף זה הינם -עלהקנסות  .5.3
ידי מכבי  עליבוצע באמצעות קיזוזם הקנסות תשלום תעשה בלא צורך בהוכחת נזק.  םוגביית

 מהחשבונות השוטפים. 

 אנשי קשר .6

מכבי ממנה בזה את __________________ להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע  .6.1
 "(.הממונה המנהלזה )להלן: " הוראות המכרז לרבות המפרט

הוראות הזוכה ממנה בזה את ___________________ להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע  .6.2
 זה. המכרז לרבות המפרט

ציוד יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי לשירות/נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת  .6.3
 ידי מכבי.-וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם יידרש לכך על

 התמורה ותנאי תשלום .7

פי מכפלת התעריף ליחידה בכמות -מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל .7.1
ידי מכבי -ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם על-חידות שניתנה בפועל ושאושרה עלהי

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

 "(.ההתמור)להלן: "

)למעט  מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים, ההוצאות, המיסים .7.2
, והזוכה לא יהא השירותים המקצועייםהציוד ובאספקת ההיטלים והאגרות הכרוכים , מע"מ(

 זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה.

בבוקרו של יום הידוע היציג פי שער החליפין -התעריף ליחידה הנקוב במט"ח יתורגם לש"ח על .7.3
 ההזמנה. 

 תנאי תשלום .7.4

 65)שישים וחמישה( יום )תום חודש +  65התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .7.4.1
 ידי נציג מכבי. -ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-, עלהמסירהממועד יום( 

)עשרה( ימים מתום חודש הפעילות. אם תוגש לאחר  10-החשבונית תוגש לא יאוחר מ .7.4.2
 מועד זה, אזי התשלום יידחה למועד התשלום הבא.

ידי המקבל בציון שם מלא -בתעודות משלוח מקוריות חתומות עלתלווה החשבונית  .7.4.3
 וברור של המקבל, תאריך קבלה וחתימה. 

ף אליה, ולאחר בדיקתם יהוו החשבונית והדו"ח מכבי תבדוק חשבונית זו והדו"ח המצור .7.4.4
 אסמכתא לתשלום על ידי מכבי.  

היה ויתגלו בחשבונית )לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי  .7.4.5
דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז 

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

 אחריות .8

הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה,  .8.1
לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי כתוצאה 

לרבות  ,הוראות המכרזמאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי 
 ה או על פי כל דין.ז מפרט

חובת הפיצוי והשיפוי כפופה לפסק דין חלוט, למתן הודעה מיידית ובכתב לזוכה אודות התביעה, 
למתן האפשרות לזוכה לנהל את התביעה הנידונה ולכך שמכבי לא תתפשר בתביעה ללא הסכמת 

 הזוכה.
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י לצמצם או לגרוע ידי הזוכה כד-בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על .8.2
, ולא יהיה בעריכת לרבות המפרט ,הוראות המכרזבצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם ל

הביטוחים כדי לשחרר את הזוכה מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל 
 פי כל דין.-ו/או על ,זה לרבות מפרט ,הוראות המכרזפי -נזק שהוא אחראי לו על

תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכום שיגיע ממנה מכבי  .8.3
פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם מהזוכה בכל -לזוכה, בצירוף הצמדה וריבית על

 דרך אחרת.

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות  .8.4
. למעלה מן לרבות המפרט ,הוראות המכרזפי -המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו עלוהתקנים 

הצורך יובהר, כי הזוכה מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי )נוסח 
ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע  1995-משולב(, התשנ"ה

ור לעיל, באופן שהזוכה, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה בכלליות האמ
שלו ועובדיהם שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או 

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

סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי  הוראות סעיף זה, על כל .8.5
פי כל דין, ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות -ו/או על ,לרבות המפרט ,הוראות המכרז

 כלשהי בגין נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה, כהגדרתם להלן.

 ביטוח .9

פי כל -ו/או על ,זה מפרטלרבות  ,המכרז הוראות פי-בות הזוכה עלמבלי לגרוע מאחריות ומהתחיי .9.1
 ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייבאו תקופת ההתקשרות דין, ממועד תחילת 

הזוכה לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את 
ומהווה המכרז למסמכי  1ב'כנספח ם" המסומן הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחי

(, וזאת למשך כל תקופת "הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הספק"חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: 
למשך כל תקופה נוספת לאחר  -, ולעניין ביטוח חבות מוצר הההתקשרות, לרבות כל הארכה של

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

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

 .לרבות המפרט

, והוא מתחייב, בין היתר, 1ב'הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח  .9.2
לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הזוכה תחודשנה מעת 

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

 ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הזוכה.

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הזוכה להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד לפני מועד  .9.3
אם לנוסח "אישור , אישור בדבר עריכת ביטוחי הזוכה כאמור לעיל בהתהסכם ההתקשרותחתימת 

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

המכרז הוראות פי -השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הזוכה על
 פי כל דין.-זה ו/או על לרבות המפרט

ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על .9.4
, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי הוראות המכרז לרבות המפרטשהיא מהתחייבויותיו בהתאם ל

ו מי מטעמה בגין כל נזק שהזוכה לשחרר את הזוכה מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/א
 פי כל דין.-זה ו/או על הוראות המכרז לרבות מפרטפי -אחראי לו על

ככל שתקופת ביטוחי הזוכה תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות, מתחייב הזוכה להפקיד בידי  .9.5
לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת  9.3מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

 ולמשך כל תקופת ההתקשרות.

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

לעיל  9.5ו/או  9.3ידי הזוכה כנדרש בסעיפים -כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על מובהר, .9.6
, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל הסכם ההתקשרותהוראות תחשב הפרה יסודית של 

 זה. לרבות מפרט ,המכרזהסכם ההתקשרות והוראות הוראות תשלום המגיע לזוכה לפי 
 .1970-פות(, התשל"אאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי חוק החוזים )תרו

ידי הזוכה -מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על .9.7
כאמור לעיל, והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על 
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זה. הזוכה מצהיר  9פי סעיף -מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על
ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי 

אישור עריכת הביטוחים, טיבם, ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא 
פי -היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הזוכה על

פי כל דין, וזאת בין אם -ו/או על ,זה מפרטוהמכרז ההסכם ההתקשרות, לרבות הוראות הוראות 
נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם 

 לאו.

ידי מכבי, וכי -ביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על .9.8
טוחי מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף בי

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

ביטוחי הזוכה יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הזוכה, לרבות אי מתן  .9.9
הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של מכבי 

 לקבלת שיפוי. 

ו/או תביעה כנגד מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה  .9.10
מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו, והוא פוטר את מכבי 
ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. 

ות ויתור על הספק מתחייב, כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(, תכלולנה הפוליס
זכויות שיבוב כלפי מכבי ומי מטעמה )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון(, והזוכה מתחייב 

 פי הפוליסות.-לפעול למיצוי זכויותיו על

נשוא  בקשר עם מתן השירותיםהזוכה מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או  .9.11
שרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתק

זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת  9ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף 
זה. לחלופין, רשאי  9פי המוגדר בסעיף -רת יותר עלהתקשרותם עם הזוכה או לתקופה מאוח

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

לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי נוסחי פוליסות הזוכה  במפורש, כימוסכם בזאת  .9.12
 למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 והיתרים רישיונות .10
הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או  .10.1

השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב  פי הדין, לצורך קיום-ההיתרים ו/או הרשיונות הדרושים על
לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, 

 במשך כל תקופת ההתקשרות.

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהוראות הסכם ההתקשרות, אשר הפרתו  .10.2
 .מהווה הפרה יסודית של הוראות הסכם ההתקשרות

 מועסקי הזוכה .11

ייחשבו לכל צורך כעובדיו  לצורך מתן השירותהזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו  .11.1
כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו, על או שלוחיו, ולא ייחשבו 

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

הוראות הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או  .11.2
 החלים עליו. ,לרבות המפרט ,המכרז

פי דין, כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות -הזוכה אחראי, על .11.3
לרכוש שייגרם להם בעת מתן השירות או  ו/או בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק

ובלבד שלא נגרמו כתוצאה מממעשה או מחדל שמכבי ו/או בכל פעילות הקשורה למתן השירות, 
 . פי דין-מי מטעמה אחראים לו על

הסכם הוראות פי ה-כן מצהיר הזוכה, כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על .11.4
למכבי ו/או למנהל ו/או הסכם ההתקשרות הוראות פי -, וכי כל זכות שניתנת עלההתקשרות

לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן 
במלואן, ולא תהיינה הסכם ההתקשרות השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות 

בדי מכבי, והם לא יהיו זכאים לכל על ידו כל זכויות של עו לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים
או הוראה  הסכם ההתקשרותהוראות תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע 

 , מכל סיבה שהיא.הסכם ההתקשרותשניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום 

לרבות  ,הוראות המכרז, כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהזוכה מתחייב .11.5
של נציג  לא יתפרש כמסמיך את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד ,המפרט

 מכבי בעניין כלשהו או למטרה כלשהי.
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מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי בגין  .11.6
וסמכת, כי המצב המשפטי ו/או ידי רשות מ-כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה, אם ייקבע על

העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה. על פיצוי/שיפוי כאמור יחולו התנאים הקבועים 
 לעיל.  8.1בסעיף 

, אשר הפרתו מהווה הפרה הסכם ההתקשרותהוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי ב
 .הסכם ההתקשרותהוראות יסודית של 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .12

שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים או  להתקשרות כל פרסום בקשר  .12.1
 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות .12.2

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

הסכם ההתקשרות, לרבות לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי  .12.2.1
ולכל  כם ההתקשרותהסהוראות וכן ביחס לכל ידיעה בקשר עם ביצוע  ,המפרטו המכרז

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 -לידיעתו בתוקף או במהלך או אגב או במסגרת ביצוע התחייבויות הזוכה על
זה, תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר  לרבות מפרט ,זהמכרבמסמכי 

 (."המידע"סיומה )להלן: 

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, ולא למסור ו/או  .12.2.2
להעביר את מהידע לכל צד שלישי כלשהו, אלא אם קיבל אישור ספציפי, לכל נושא 

 ובהתאם לאישור שניתן.בנפרד, בכתב, מאת מכבי 

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק  .12.2.3
לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הזוכה, נותני שירותים והמועסקים 

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

לרבות הסכם ההתקשרות, הוראות בהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות המפורטות ב
 ידי מכבי(. -זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על מפרט

ידי -י למילוי האמור עלמובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הזוכה יהא אחראי כלפי מכב
 עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .12.2.4

מידע שהיה בידי הזוכה ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם  .12.2.4.1
 שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;בין הצדדים ההתקשרות 

שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי  .12.2.4.2
 סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של  .12.2.4.3
 הזוכה.

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על .12.2.4.4
 שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

א מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הזוכה לא כי ידוע לו והו .12.2.5
 .הסכם ההתקשרותהוראות יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע 

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו  .12.2.6
התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, 

עלול  הסכם ההתקשרותהוראות ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע 
התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי הזוכה לגרום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת 

 מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות  .12.2.7
( להן הוראות המכרז לרבות המפרטהאזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ה

בדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הוא צפוי אם הוא או מי מעו
-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1981-הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 רלבנטי נוסף., וכל דין 1977-, חוק העונשין, התשל"ז1996

 הסכם ההתקשרותאיסור הסבת  .13

הסכם פי -יותיו עלהזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכו .13.1
או את החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי, שלא  ההתקשרות

 תסרב לתיתו אלא מנימוקים סבירים.
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כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  .13.2
 וחסרת כל תוקף.

 ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. הסכם ההתקשרותזכויותיו של הזוכה לפי  .13.3

ו/או חלקן, לכל  ופי ו/או להעביר את זכויותיה על הסכם ההתקשרותאת מכבי תהא רשאית להסב  .13.4
עניין" בו כהגדרתו -גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או שמכבי הינה "בעל

, ובלבד שזכויות ו/או לכל גוף מקבוצת מכבי 1968-עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-של "בעל
 לא תיפגענה. הסכם ההתקשרותהוראות פי -הזוכה על

לגוף אחר  הסכם ההתקשרותאת פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב  .13.5
 כלשהו.

, אשר הפרתו הסכם ההתקשרותהוראות זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי ב 13סעיף  .13.6
 .הסכם ההתקשרותהוראות מהווה הפרה יסודית של 

 זכות קיזוז .14

עשוי להיות  כספי שהזוכה הצדדים מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב .14.1
 ממכבי. או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לזוכההסכם ההתקשרות חב לה מתוך העסקה נשוא 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם .14.2
תגלו שי לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים

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

 ויתור בכתב .15

, ואין ויתור על זכות (המפרטוהמכרז הסכם ההתקשרות )לרבות הוראות הוראות אין שינוי ב .15.1
 מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב.

ת הוראוהסכם ההתקשרות )לרבות הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי  .15.2
 במקרה מסוים לא תשמש תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. (המפרטוהמכרז 

המכרז הסכם ההתקשרות )לרבות פי -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על .15.3
לא ייחשב הדבר כויתור על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים  – (המפרטו

 בהמשך.

 פוטסמכות שי .16
הסכם בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים ל הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

 . יפו -אביב-בתלתהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו  (המפרטוהמכרז ההתקשרות )לרבות 

 
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
הזוכה מכבי 



 נספח ב'

 
 

 הסכם התקשרות
 )יצורף לאחר הזכיה(



 1ב'נספח 
 

 יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה
 

 תאריך:_____________

 לכבוד

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

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 

 116/2017מכרז מספר  –הנדון: אישור עריכת ביטוחים 

 

"(  לרבות הספקהננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ )להלן: "
השירותים הנלווים בקשר עם הסכם שנערך ביניכם  וקת מתגים אופטיים וכן כלאספקת ותחזבקשר עם מתן שירותי 

_____ ומסתיימת ___"( וזאת לתקופה המתחילה ביום __ההסכם" -" והשירותיםלבין הספק )להלן בהתאמה: "
 "(.תקופת הביטוח____ )להלן: "____ביום ___

 
ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(  -ביטוח חבות מעבידים .1

, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה 1980 -ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
₪  20,000,000לאירוע ובסה"כ  ₪  6,000,000מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של  

לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי עובדיה ומנהלי במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי 
 מעובדי הספק.
 __________________פוליסה מספר 

 

יעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פג - 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 

לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. ₪   6,000,000השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של 
לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות  הפוליסה תורחב

צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש 
 יטת הספק.צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש מכבי באחריות או בפיקוח או בשל

 __________________פוליסה מספר 

 

כיסוי אחריותו של הספק עפ"י דין בגין נזק גוף ו/או רכוש, לרבות נזק גרר,  בקשר עם ו/או עקב   -ביטוח חבות מוצר .3
"( בגבול אחריות של המוצריםמוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י הספק ו/או הבאים מטעמו )להלן: "

הפוליסה מורחבת לכסות גם נזק הנובע ישירות מעבודה שביצע לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח.   __  8,000,000₪__
למקרים בהם  מתבצעת בעיקר עבודה כגון הרכבה, –)ככל שרלוונטי המבוטח ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה 

כבי בשל אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק הביטוח כאמור מורחב לשפות את מ  .התקנה ולא רק אספקת מוצרים(
ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות 
צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא 

בית מיום תחילת פעילות הספק בקשר עם השירותים שבנדון, גם אם פעילות זאת החלה בעלת תחולה רטרואקטי
בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני ___________. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, 

ג תוקף הביטוח חודשים נוספים מהמועד בו פ 6מוסכם כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 
בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא 
ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. הגדרת המוצרים על פי הפוליסה מורחבת לכלול גם: 

 תוכנה )לפי העניין.הדרכה, תמיכה מקצועית, שירותי תחזוקה, ועדכוני 

למקרה ולתקופת   _  10,000₪__________( בגבול אחריות של recallהביטוח מורחב לכלול כיסוי להשבת מוצרים )
 הבטוח. 

 __________________פוליסה מספר 
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 כללי
 הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  .4

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו/או מי מטעמה וכי  .5
 מטעמה. אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי

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

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט" במהדורתו הרלוונטית למועד  .7
 יכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם.ער

 

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

 

 בכבוד רב,

 _______________________ _______________________ 
 חתימה וחותמת חברת הביטוח שם ותפקיד החותם 



 'גנספח 
 

 לכבוד
 מכבי שרותי בריאות

 

 116/2017טופס הצעה למכרז מספר הנדון: 
 
 
 

 ____________________התאגיד המציע: ________________________________
 

 פירוט הציוד המוצע: ___________________________________________________
 

  ______________________________________________  דגם: _________ תוצרת:
 

 הערות: __________________________________________________________
 
 
 
 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

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

והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות, קראנו  1.1
 ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו.

 אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז. 1.2

בצע את השירותים ספק את הציוד וללוה התחייבותנו חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהו 1.3
בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על  שבהצעתנו

 ., לרבות המפרט )נספח א' למסמכי המכרז(הסכם ההתקשרות

 שהיא.ידוע לנו, כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל סיבה  1.4

הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת  1.5
 ההצעה ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא  1.6
)תשעים( ימים מהמועד האחרון  90לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו לבטלן, לא 

במשך כל תקופת ההתקשרות לפי  –שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 
 . הסכם ההתקשרות

ם הננו מבינים ומוסכם עלינו, כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים אחרי 1.7
 במכרז.

 לא כולל מע"מ.  דולר אמריקני / אירו, ש"ח /  -המחירים בהצעה נקובים ב 1.8

נכון למועד הידוע שפורסם היציג  ידוע לנו, כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער המט"ח
  האחרון להגשת ההצעות למכרז.

 
 
 :להלן הצעתנו .2

 

 קובעת במכרז. מודפס וחתום המהווה הצעה  עותקצירוף , ב1-מדיה מגנטית, נספח געל גבי מוגשת 

 .אמובהר כי הכמויות הינן משוערות ואין בהן כדי לחייב את מכבי בכל אופן שהו*

  



 
 

 

    20 

 : רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

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

 .תעודת התאגדות 

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

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3תאריך של עד 

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

  למנהלה( הכולל אישור בדבר גודל העסק )כמוגדר  4.1.3)סעיף גובה הכנסות אישור רואה חשבון על
 נספח ד'(. –לטופס פרטי המציע  3בסעיף 

 אישור מחברתBrocade   יצרן  המציע הינוכיOEM  מורשה בתחום מתגים אופטיים(Fiber Channel). 

  4.1.7)סעיף  תגים נשוא המכרזמה תתחזוק / הגדרת / תלהתקנטכנאים  3של תעודות הסמכה 

   למנהלה(.

  חתומה על ידי חברת ביטוח. – 1'בנספח  –טיוטה של אישור עריכת ביטוחים 

  כשהוא מלא וחתום. –נספח ג'  –טופס הצעה 

 מצורף על גבי מדיה מגנטית כשהוא מלא וחתום – 1נספח ג' –ת מחיר טופס הצע +. 

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

  למסמכי המכרז.הנספח  –תצהיר עשוי בפני עורך דין ' 

 .מוגש על גבי החוברת שהתקבלה במכבי 

 

 

 
 חתימה: ____________________ השם המלא: ____________________ 

 
 

 חותמת: ____________________ תפקיד: ________________________
 



 'דנספח 
 

 116/2017מכרז מספר  -טופס פרטי המציע 

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

 שם
 
 

 מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 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
 

 

 

 

 

 

 
 גודל העסק של המציע .3
 

 √(-יש לסמן )ב הסבר הגדרה

 עסק זעיר
שמחזור העסקאות השנתי שלו  אומעסיק עד חמישה עובדים 

 מיליון שקלים חדשים. 2אינו עולה על 
 

 עסק קטן

שמחזור העסקאות השנתי  אועובדים  20-מעסיק בין שישה ל
מיליון  20מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  2שלו עולה על 

שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה 
 "עסק זעיר".

 

 עסק בינוני

שמחזור העסקאות השנתי שלו  אועובדים  100-ל 21מעסיק בין 
מיליון  100מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  20עולה על 

שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה 
 "עסק זעיר" או "עסק קטן".

 

  כל אחד אחר מהאמור לעיל עסק גדול
 

 לחוק חובת המכרזים.ג)ג( 2לא לשקלול. למידע בלבד מכח הוראת סעיף 
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 כוח אדם  .4
 

 ותמיכה מקצועית המוצע ציודהבתחזוקת  המוסמכים, העומדים לרשות המציע, הטכנאיםשלושת שמות 
 :)נא לצרף תעודות הסמכה כנדרש(

______________________________               ______________________________ 
 

      _____________________________           ______________________________ 
 

 
 ניסיון קודם ולקוחות  .5
 

 Brocade  למתגיובמתן שירותי אחזקה באספקה מספר שנות ניסיון של המציע 
 
 

 האחרונות: השנים 3 -בנמכרו ע"י המציע  אשר Brocade OEM מתגימספר 
 
 

  Brocadeלמתגי  ו/או להם ניתנים שירותי תחזוקה Brocadeרשימת ארגונים להם נמכרו מתגי 
השנים האחרונות.  יש לפרט את שם הארגון, כמות מתגים שנמכרו וכמות מתגים להם ניתנו  3 -ב

 שרותי תחזוקה
 
1                 ___________________________ .2____________________________ . 
 
3  ___________________________ .               4____________________________ . 
 
5                   __________________________ .6____________________________ . 
 

 
 

 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 

 

 שם מגיש ההצעה : __________________   חותמת: ________________________        

 

 חתימת המציע: ____________________    תאריך: ________________________        

 



 נספח ה'
 

 ת  צ  ה  י  ר
 
 
 

אני הח"מ, _____________________, ת.ז. מס' _________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:וכי אהיה צפוי לעונשים  האמת

 
 
( למכרז "הספק"תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ )להלן:  .1

 .מתגים אופטיים ושירותי תחזוקהלאספקת  116/2017

 

 אלה., וכן שירותי תחזוקה מלאים למתגים נשוא המכרז האופטיים המתגים את למכבי לספק מסוגלהספק  .2

 

של  OEMשנים לפחות, באספקת ובתחזוקת מתגים אופטיים  3מוכח בישראל של  סיוןינ בעל הינוהספק  .3
Brocade .וכל השירותים הכרוכים בכך 

 

של  OEMמוסמכים בהתקנת/הגדרת/תחזוקת מתגים אופטיים טכנאים  3לפחות  עומדיםלרשות הספק  .4
Brocade ,מטעם הסמכות בעליBrocade  בטופס פרטי המציע )נספח ד'(. 4, כמפורט בסעיף עצמו המציע או 

 

 ימות כל במשך שעות 24 זמין, טכנית תמיכה ומתן שירות קריאות לקבלת מאויש טלפוני מוקד מפעילהספק  .5
 .השנה

 
  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .6

 

 

 ______________________ 

 חתימה 

 

 

 אישור

 

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

זהות מספר ____________,  ידי תעודת עצמו על _________________, גב' / מר _____________, שזיהה

אישר את  -ם בחוק אם לא יעשה כן ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועי

 נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

 ______________________ 
 חתימה וחותמת 



 'ונספח 

 

    24 

 מבנה טופס להצגת שאלות

 מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

 מנהלה
  1     

2     

3     

4     

 מפרט
  1     

2     

3     

4     

5     

אישור עריכת 
 ביטוחים

 1     

2     

3     

 טופס הצעה
 1     

2     

3     

4      

 תצהיר
  1     

2     

3     

4      

 

 

 

 


