
 נספח ט'

 תאריך: ______________

 לכבוד
 מכבי שירותי בריאות

 )"מכבי"( 227/99אגודה עותמנית 
 27ח' המרד ר

  תל אביב
 

 ג.א.נ.,

 134/2015מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס'  התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

 

לניהול ( לקבלת מערכת מידע "המכרז"ומכבי פרסמה את המכרז שבנדון )להלן:  הואיל

 החבר;

 ;המכרז מכיל מידע בעל ערך מסחרי רב למכביו  והואיל

ובהסתמך על הצהרותינו והתחייבויותינו בכתב התחייבות זה לשמירה על   והואיל

מכור לנו את מסמכי המכרז, על כל , הנכם מסכימים למסמכי המכרזסודיות 

 ;נספחיו

 

 :לפיכך אנו מצהירים ומתחייבים כדלקמן

 

אנו נקבל לידינו מכם את מסמכי המכרז, לרבות המפרט )נספח א'(, על נספחיו )להלן:  .1
(, אך ורק לצורך בחינת האפשרות להגיש הצעה מטעמנו במכרז )להלן: "מסמכי המכרז"

 (."מטרת הגילוי"

מוחלטת על מסמכי המכרז שיימסרו לנו מתוקף כתב התחייבות זה, סודיות בשמור אנו נ .2
בין בתמורה ובין שלא בתמורה, שלא  שימוש, בין במישרין ובין בעקיפין, כלולא נעשה בהם 

 לצורך מטרת הגילוי.

אנו מתחייבים כי נגביל את גילוי מסמכי המכרז והגישה אליהם למספר המינימאלי ביותר  .3
של עובדינו הדרוש לשם מטרת הגילוי, וכי כל עובדינו שיהיו חשופים למסמכי המכרז 

 לשמירת סודיות המסמכים הנ"ל. יתודרכו לגבי חובתם

יהיו שייכים מסמכי המכרז, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, ככל שקיימות, בהם, כל  .4
 .כאמור לכל צורך וענייןמכבי  ה הבלעדי שלוייחשבו כרכוש ,בכל עתלמכבי 

אנו מתחייבים לשמור ולהגן על מסמכי המכרז מפני גורמים שאינם מוסמכים לקבלם או  .5
 פתם, ולנקוט בכל הצעדים הדרושים על מנת לשמור ולהגן עליהם.מפני חשי

אנו מתחייבים, כי ככל שלא נוכרז כזוכים במכרז, המפרט המלא )נספח א' למסמכי  .6
לאחר קבלת הודעה על כך ממכבי, ולא מיד המכרז(, על נספחיו, יוחזר על ידנו למכבי 

רמט באשר הוא, לרבות עותק נשאיר בידינו כל עותק מהמפרט המלא, על נספחיו, בכל פו
, דיסקט וכל אמצעי C.D, תקליטור Hard Disk(, עותק ממוחשב )Hard Copyתדפיס )

 בנוסף, לא תהיה לנו במסמכים אלו כל זכות עיכבון. טכני אחר(, עותק מקוון וכיו"ב.



והצורך בשמירה  הכלול במסמכי המכרז, רגישותו המיוחדת של המידעלנו  וברורה הידוע .7
ועל הנזק הכבד שעשוי להיגרם למכבי עקב חשיפתו על ידינו ו/או  סיונויקפדנית על ח

  .עובדינו ו/או מי מטעמנו, על כל המשתמע מכך

וחוק זכויות  1981-, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1999-חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט .8
ר בשמירת מידע סודי, מוכרים לנו , וכן כל דין רלוונטי אחר הקשו1996-החולה, התשנ"ו

 היטב, ואנו פועלים ונפעל כלפיכם בעת קבלת מסמכי המכרז בהתאם להוראות דין אלו.

  בזמן. תעמודנה בתוקפן לתקופה בלתי מוגבלתפי כתב התחייבות זה -התחייבויותינו על .9

לרבות , "נחלת הכלל"נו ילגבי מידע שהלא יחולו  בכתב התחייבות זההתחייבויות כאמור ה .10
מידע שהפך "נחלת  לא יחולו לגביזה, וכן הן כתב התחייבות חתימת מידע שפורסם טרם 

  פי צו בית משפט.-ו/או אם גילוי המידע נדרש על, זהכתב התחייבות לאחר חתימת הכלל" 

אנו נהיה אחראים כלפיכם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג שהוא שייגרמו  .11
ב התחייבות זה, ואנו מתחייבים לפצות ו/או לשפות אתכם בגין כל לכם בעקבות הפרת כת

  נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כאמור.

פי כל דין לשם מניעת חשיפתם של -מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא לכם זכות לפעול על .12
מסמכי המכרז שנמסרו לנו, לרבות באמצעות פנייה לערכאות לשם קבלת צווים מתאימים 

רות זליגתם מאתנו, ואנו נותנים בזה את הסכמתנו למפרע, ובכפוף לכל דין שימנעו את אפש
לא נתנגד למתן צווים ארעיים/זמניים/קבועים בקשר לנדון לשם הגנה על מסמכי המכרז 

  פי כתב התחייבות זה.-של מכבי על

 :2015ולראיה באנו על החתום היום, ____ לחודש _______, 

 ____ בע"מ____________________________

 __________, ת.ז. __________________: מר/גב' ___באמצעות

 תפקיד _____________          

 ____________, ת.ז. __________________מר/גב' _ 

 תפקיד _____________          

 אישור

______, ______ה"ה _______________, עו"ד, מאשר כי ___אני הח"מ, _____

ת.ז. מס'  /ת_________, נושאו____________, ____ת.ז. מס' ____ /תנושא

כתב התחייבות לשמירת סודיות זה לחתום על  כיםמוסמהינם  ____,_________

_, וכי ____מטעמה של חברת __________________ בע"מ, ח.פ. מס' ________

ל לכל דבר את החברה הנ" ותת ומזכו, בצרוף חותמת החברה הנ"ל, מחייבותיהםחתימ

        ועניין.                                                              

 __________, עו"ד____________ 

 
 


