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 מנהלה

 כללי .4

אספקת ל"(, הזוכה" –י"( מעוניינת להתקשר עם ספק )להלן מכב" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

מוצרי חברת ורכישת לשימוש   SELECT והסכם  Enterprise Agreement Subscriptionהסכם אירגוני

 רטים במכרז זה על נספחיו. הכל על פי התנאים המפו – מיקרוסופט 

המצורף במדיה  4'גנספח ב בהתאם ליעדים והכמויות כמפורט ,מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות .1.2

 מגנטית.

תמציא למכבי את ישראל, אשר מיקרוסופט ע"י הזוכה באמצעות חב'  תסופקנההתוכנות שבמכרז זה  .1.3

  התוכנות החדשות ואת ההרשאות הנחוצות.

שתי שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב שלושה של ההתקשרות היא לתקופ .1.4

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

 .כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיאמ .1.5

 ההצעה הינה סופית. לא ייערך משא ומתן. .1.6

זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים מכרז  .1.7

 , אם ירצו בכך. להלןכהגדרתם 

 

 הגדרות ./

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

 תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 14122114מספר רגיל  פומבי מכרז – "המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

 אסותא מרכזים רפואיים בע"מ. –" גופים נוספים"

 למסמכי המכרז. נספח ב' - ההתקשרותהגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם 
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 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.4

 27בי שירותי בריאות", ברח' המרד משרדי "מכב מסמכיוהמעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את 

בין השעות   28.12.14ביום ראשון  , מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדלגב' , אצל 14אביב, קומה -תלב

במזומן או באמצעות המחאה )שלא יוחזר(, ש"ח   1,111  של סך. בתמורה לתשלום 11:11-15:11

  לפקודת מכבי שירותי בריאות.

באמצעות דואר אלקטרוני: , ועדת המכרזים רכזת, ענת מנדלב' מכבי: ג נציגת

mandel_an@mac.org.il .13-5143643בטלפון מס': ו. 
 

 אופן ומועד הגשת ההצעות ./.3

את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, עליה  .3.2.1
רכזת ועדת המכרזים,  -לידי גב' ענת מנדל ,  14122114פומבי רגיל מספר "מכרז ירשם אך ורק 

 " .14, תל אביב, קומה 27ברח' המרד 

הצעות שלא  .11:11-15:11בין השעות  41./1.4/ שני  יוםהמועד האחרון להגשת ההצעות הוא  .3.2.2
 לא תתקבלנה!,  41:00בשעה תוגשנה עד למועד האמור, 

 מדיה גבי ועל ,המכרז מסמכי של  'ג נספח – ההצעה טופס גבי על ישלהג יש המחיר הצעות את .3.2.3

 במקרה. עמוד בכל וחותמת חתימהב הספק ידי על תודפס ותחתם אשר 1ג'   נספח - מגנטית

 בפלט האמור יקבע - המגנטית מהמדיה  מודפס פלט לבין המגנטית המדיה בין סתירה של

 והחתום. המודפס

תכלול היא  .נרכשו ממכביכפי שעה תוגש על גבי מסמכי המכרז מען הסר ספק, מובהר כי ההצל .3.2.4
את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים 

 ואת החתימות כנדרש.

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה  .3.2.5
 מלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.ועדת המכרזים, או מרכזת ע"י 

הצעות לתקופה השל  ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה .3.2.6
 נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.2.7
לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי שיש לו, 
האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה  שהצעתו תזכה. המציע יברר את כלאם וככל  ,בהסכם

 מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו2או מי מטעמה, עקב כך.
 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .1

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

 .( LARשל מיקרוסופט ישראל )ללקוחות גדולים משווק מורשה  .4.1.1

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

 התשלום בפועל. ן, ובכפוף לפירעורכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך .4.1.3

 

באחד יעמוד  שלאה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע עמידת המציע בכל התנאים מהוו ./.1

 הצעתו תפסל. – התנאיםמ

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור,  .4.3
היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך פרק זמן קצוב 

ל ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה יקבע עיש
 נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     

mailto:mahat_s@mac.org.il
mailto:mahat_s@mac.org.il


 
4 

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .1

ר ( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לאחשלושים) 31כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,המציע יאשר .5.1

מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף  תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית

רשאי  ובמקרה זה יהיה כל מציע כל אחת, ( יוםארבעים וחמישה) 45ת של עד ונוספות הצעותיהם לתקופ

ח על שלילהאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור ת

 .ידי מכבי בכתב

שלח למכבי על ידי המציע בכתב, יהודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, ת .5.2

מהרגע  ימי עבודה /זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, ענת מנדללידי הגב' 

 שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.

 על ידי המציע. כהצעה שבוטלהציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו העדר תשובה מהמב .5.3

לעיל, לא תהא  5.3לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .4.5

 לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 כרז ומסגרת ההתקשרותבחירת הזוכה במ .6

 כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא. מ .6.1

מחיר  111% – המחיר בעבור השירותיםשקלול אמת המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיה עפ"י  .6.2

בהתאם  ,  SELECT והסכם  Enterprise Agreement Subscriptionרשיונות הסכם עלות סכימת בגין 

באופן שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב , ו1נספח ג' –מדן הכמויות שבטופס ההצעה לאו

 היתרונות הכספיים.

 .לעיל  4בתנאים המוקדמים שבסעיף נתן אך ורק לגבי הצעות שעמדו יי המחיריודגש כי ציון  .6.3

ול דעתה רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו2או הבהרות נוספות, על פי שיק ועדת המכרזים תהא .6.4

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

מעלה או  מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  .6.5

 כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.

שהסכם  ת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייב .6.6

-לשהיא, או יבוטל ע מכל סיבה  ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל,

 חודשים מיום תחילתו.)שלושה(  3 י מכבי בתוךיד

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .7

שעות ממועד  24למסמכי המכרז, בתוך  'כנספח ב המצורףההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם  .7.1

 קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

כמופיע ההתקשרות ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים2הסתייגויות בנוסח הסכם 

 .בנספח ב' למכרז

 המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. מסמכי .7.2
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 ביטול המכרז .8

מציע כלשהו, כל עוד  היה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפילא י .8.1

 Enterprise Agreementהסכם אירגוני  ידי מכבי והמציע הזוכה הסכם לאספקת-לא ייחתם על

Subscription  הסכםו SELECT   והכל מוצרי מיקרוסופט על ידי מכבי שרותי בריאות, ורכישת לשימוש

 (.'נספח במפורט בהסכם ההתקשרות )כ

לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .8.2

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

 המציעים, לפי העניין. רוכשי המכרז או לכלשלח בדואר אלקטרוני לכל יהודעה על ביטול המכרז ת .8.3

רוכשי מסמכי המכרז כל מהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו2או למי  .4.5

 תביעה ו2או דרישה ו2או טענה כלפי מכבי ו2או כלפי מי מטעמה.

 

 המכרז במסמכי עיון .1

 עיון, המכרז אותתוצ פרסום לאחר, 1993-, התשנ"גהמכרזים חובת לתקנות)ו( 21 תקנה להוראות בהתאם .9.1

תיאום מראש עם רכזת  לאחר, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה המכרז במסמכי במכרז משתתף של

למכבי לכיסוי העלות הכרוכה  או חלק ממנהלשעה  ₪ 100של  סךועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום 

 במתן זכות העיון כאמור.

 הליךזכויותיו במסגרת  מיצוי בדבר משתתףה לבדיקת ורק אך נועד לעיל כמפורט המכרז במסמכי עיון .9.2

 , ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי. ןאו מקצת כולן, הרחב לציבור אלה תוצאות לפרסם אין. המכרז

 

 בעלות על מסמכי המכרז .40

נם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות ימסמכי המכרז ה

ימוש שאינו לצורך הכנת ו2או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז במסמכי המכרז ש

 להעביר אותם ו2או העתק מהם לידי אחר.

 

 מכות שיפוטס .44

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

 . יפו -אביב  בתלורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 



 

 נספח א'

 מפרט

 
 מדיה מגנטית – 4ג' נספח  –מופיעות על גבי טופס ההצעה המפרט  דרישות

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

 נספח ב'

 הסכם ההתקשרות
 041/ ,ביום ____  בחודש _________ ,אביב-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 בריאות מכבי שירותי 
 (71//18110)מס' מזהה  7211//אגודה עותמנית מס'  
 אביב-לתהיכל הסיטי, , 27מרח' המרד  
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :קרא להלןיאשר ת 

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 __________________ בע"מ__________ 

 __________________________ח.פ. __ 

 _________________________________ מרח' 

 "הזוכה" :יקרא להלןיאשר  
 ;שנימצד 

 

 

 Enterprise Agreementהסכם ארגוני אספקת ל 14122114ו שמספר פומביומכבי פרסמה מכרז   הואיל

Subscription  הסכם וSELECT  להלןמוצרי מיקרוסופט ע"י מכבי ורכישת לשימוש(: 
להסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי   'כנספח אנספחיו מצורף  (, אשר העתק ממנו על"המכרז"

 ;הימנונפרד 
 

ואשר  ,מכרזל ג'כנספח (, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" ן:והזוכה הגיש הצעה למכרז )להל והואיל
 Enterpriseההסכם האירגוני את לספק הסכים , ובכך מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

Agreement Subscription  סכם הוSELECT ובכל  בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה
 ;נספחיו

 
 ;וועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז והואיל

 
 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך הוצהר,

 

 כללי .4

לתי נפרד על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק ב ,המבוא להסכם זה .1.1
 מההסכם וייקראו ביחד עמו.

 אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו2או כדי להשפיע על תוכנם. .1.2

דם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש יבהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצ .1.3
 :אחר

 סכם זה, על נספחיו.ה - "ההסכם" .1.3.1

 .מכרזל ג'נספח  -ם ההצעה האמורה במבוא להסכ - "ההצעה" .1.3.2
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1.3.3. "Enterprise Agreement Subscription" –  הסכם רישוי אירגוני ל– 
שנים לשימוש במוצרי חברת מיקרוסופט, ובו רישום של סך כמות הרשיונות  3

 וסוגיהם ותנאי השימוש בהם. 

הסכם לרכישת מוצרי מיקרוסופט בהתאם למחירון, על פי  – " SELECTהסכם " .1.3.4
 לכמות מחשבים בארגון.רמת הנחה הקשורה 

והסכם    Enterprise Agreement Subscription אירגוניהסכם     - "השירות2השירותים" .1.3.5
SELECT   סופט על ידי מכבי.מוצרי מיקרולשימוש ורכישת  

 

 אנשי קשר ./

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור  _____________________ מכבי ממנה בזה את .2.1
 לביצוע הסכם זה.

נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע  להיות_______ ______________ממנה בזה את  הזוכה .2.2
 הסכם זה.

, יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי מוצרלהנוגעת נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה  .2.3
 י מכבי.יד-לע ידרש לכךיוישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם 

 

 לעניין מתן השירות הזוכהוהצהרות התחייבויות  .3

 – טיב השירות ואיכותו .3.1

מתחייב לספק למכבי את השירות, בתנאים, כמשווק מורשה של חברת מיקרוסופט הזוכה  .3.1.1

במפרט,  ובהוראות והכל כמפורט בהסכם זה, במכרז  –בתקופות ובזמנים הנדרשים 

 לשביעות רצונה המלא של מכבי. –ידי המנהל מעת לעת -אחרות כפי שתינתנה לו על

 Enterprise Agreementהזוכה מצהיר בזאת, כי הוא בעל ניסיון מוכח במתן שירותי .3.1.2
Subscription ו-SELECT   ,כמפורט בדרישות המכרז והמפרט, וכי הוא בעל היכולת

הכישורים והידע המקצועי הנדרשים לביצוע השירות בהתאם לדרישות המכרז, המפרט  
 וההסכם.

אמצעים הכספיים המתאימים, הציוד וכוח האדם הזוכה מצהיר בזאת, כי ברשותו ה .3.1.3
 הנדרשים לביצוע השירות בהתאם לדרישות המכרז, הסכם זה ושאר מסמכי המכרז.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, מתחייב בזה  הזוכה לספק את השירותים בלוח  .3.1.4
 הזמנים המפורט להלן:

בין חברת  Enterprise Agreement Subscription חידוש .3.1.4.1
ימי עבודה מיום קבלת ההזמנה  5קרוסופט למכבי שרותי בריאות תוך מי

 ממכבי.

ובתוספת הנחה שתצויין להלן, לאספקת רישיונות   SELECTחידוש הסכם .3.1.4.2

 Enterprise Agreement -מיקרוסופט למוצרים שאינם נכללים ב
Subscription. 

 
המופיע  ועל של המפרטאחראי בלעדי כלפי מכבי להוצאתו לפהינו  זוכהמובן ומוסכם כי ה .3.1.5

  למסמכי המכרז. 1על גבי נספח ג'

ישראל ובאחריות  מיקרוסופטיסופקו ע"י הזוכה באמצעות חב' רשיונות מובהר כי כל ה .3.1.6
הזוכה יטפל בעידכון ההסכם אחת לשנה על פי הצהרה על עדכון השימוש מו כן, כ. הזוכה

 ברשיונות, שתועבר למשווק ע"י איש הקשר של מכבי לצורך ההסכם.

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

 ההסכם.



 
9 

 

  התמורה ותנאי תשלום .1

 התמורה .4.1

פי מכפלת התעריף ליחידה -בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל מכבי תשלם לזוכה .4.1.1
ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, -שניתנה בפועל ושאושרה על ותבכמות היחיד

אם  או חשבונית עסקה ; ידי מכבי לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק -שתשולם על
לאחר כאמור,  , ובמקרהעל בסיס מזומן לפי החוק והתקנות הספק מאושר לעבוד

 (."התמורה")להלן:   התשלום יעביר למכבי חשבונית מס בהתאמה

 Enterprise Agreement הסכםללבצע את החידוש הזוכה מתחייב  .4.1.2
Subscription  הסכם וSELECT  מפרט ולעמוד ב כמפורטלמוצרי מיקרוסופט

 בכל התעריפים ובלוחות הזמנים כנדרש לפי הסכם זה.

צמודים לשער היציג של דולר ארה"ב הידוע ביום הפקת  בדולרים יהיו המחירים  .4.1.3
 החשבונית ע"י הזוכה.

 והסכם  Enterprise Agreement Subscriptionעבור הסכם התמורה .4.1.4

SELECT של מסמכי המכרז. נספח ג'בהתאם לטופס ההצעה מכבי שולם ע"י ת 

 המחירים בדולרים לאחר כל ההנחות, לא כולל מע"מ. .4.1.5

 בדבר חידושם מיקרוסופטלמכבי את אישורה בכתב של חברת הזוכה מתחייב להמציא  .4.1.6

  SELECTהסכםו Enterprise Agreement Subscription הסכםשל 
 הם תקפים.כל עוד  הםואת נכונותה לקיים את תנאי

 על סמך הזמנה בכתב2פקס ממכבי.רשיונות הזוכה יספק את ה .4.1.7

 . מקוריים הרשיונות למוצרי מיקרוסופט יהיו .4.1.8

בגין  מלאה וסופיתבזה, כי התמורה המפורטת לעיל מהווה תמורה הזוכה מצהיר  .4.1.9
, המוצרים וכל יתר השירותים הניתנים על ידי הזוכה במסגרת רכישת רשיונות התוכנה

 הסכם זה.

 

 תנאי תשלום .4.2

יום( ממועד  66חודש + )שישים ושישה( יום )תום  66התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .4.2.1
 ידי נציג מכבי. -ידי הזוכה ותאושר על-ית שתוגש עלפי חשבונ-, עלהחשבונית

ימים מתום חודש הפעילות. אם תוגש לאחר מועד זה,  )עשרה( 11-מהחשבונית תוגש לא יאוחר  .4.2.2
 אזי התשלום יידחה בהתאמה.

מכבי תבדוק חשבונית זו והדו"ח המצורף אליה, ולאחר בדיקתם יהוו החשבונית והדו"ח  .4.2.3
   אסמכתא לתשלום על ידי מכבי.

היה ויתגלו בחשבונית )לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי דיוקים  .4.2.4
ו2או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו 
בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו2או שיגיע לזוכה בכל עת, ממכבי, ובכפוף למתן הודעה 

 ימים מראש 14 בכתב בת

 

 רישיונות והיתרים .1

היתרים ו2או ה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו2אוהזוכה 
פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו -הרשיונות הדרושים על

 .תקשרותעל חשבונו הוא, במשך כל תקופת הה בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם,

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית. 
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 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .6

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו2או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר  .6.1
גב ביצוע ההסכם עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או א

 , לפני תחילתה או לאחר סיומה.תקשרותאו מתן השירות, תוך תקופת הה

לחוק  118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .6.2
 .1977-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו2או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים  .6.3
 קבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.ל

 :דרישות לסודיות .6.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

ביחס לכל  לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן .6.4.1
עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על מידע על ושל מכבי, 

עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע 
 :פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן-הזוכה על תיולידיעתו במסגרת ביצוע התחייבו

 .("המידע"

, אלא אם קיבל למנוע כל פרסום ו2או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא .6.4.2
 ור שניתן.אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאיש

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך  .6.4.3
עובדי הזוכה, נותני שירותים שכל ולדאוג לכך המורשים לכך,  הזוכה ורק לעובדי

ו על כתב מפי ההסכם יחת-לע והתחייבויותיוהמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע 
המחייב אותם לעמוד , בנוסח הזוכה )בכל עת( כלפיהתחייבות אישי לשמירת סודיות 

)בהתאם  מכביבהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי 
 . ידי מכבי(-לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

-לאחראי כלפי מכבי למילוי האמור עהזוכה יהא מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי 
 או עבורו. י עובדיו ו2או הפועלים מטעמויד

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .6.4.4

ו2או בידי עובדיו ו2או נותני השירות מטעמו טרם  הזוכה מידע שהיה בידי .6.4.4.1
 ;שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות ההתקשרות בהסכם זה

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  .6.4.4.2
 ;סודיות

 הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של מידע שהוא או .6.4.4.3
 הזוכה.

 ,פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת-או על פי דין-למידע שחובה לגלותו ע .6.4.4.4
ובלבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה 

 להתגונן מפניו.

הזוכה לא י כל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכהוא מסכים שולו ידוע כי  .6.4.5
 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.יהא 

 ולרבות מידע אשר קיימת לגבי ,חשף גם למידע רגיש ביותרהוא יישייתכן ו וידוע לכי  .6.4.6
התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו 

צוע ההסכם עלול לגרום גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביאשר בסודיות, ו
מודע הזוכה כי , ומידע בסודיותהלמכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת 

 לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

א מודע הוידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, וכי  .6.4.7
צפוי הוא הן לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( ל

חוק )אך לא רק( הוראות פר הוראות אלו, לרבות הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יאם 
וכל דין , 1996-תשנ"והותקנותיו, חוק זכויות החולה,  1981-הגנת הפרטיות, התשמ"א

 רלבנטי נוסף.

 

של  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית
 ההסכם.
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 ההסכם וסיוםההתקשרות  תקופת .7

 Enterprise Agreementאספקת הסכם ארגוני ההתקשרות עם הזוכה לגבי  .7.1
Subscription   והסכםSELECT  תהא מוצרי מיקרוסופט ע"י מכבי ורכישת לשימוש

ו2או "תקופת  "ההסכם"תקופת  :)להלן 11.11.2115שתחילתה ביום  שנים 3לתקופה של 
  .ההתקשרות"(

שלוש תקופות נוספות בנות  שתי-למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב .7.2
תוך שמירה על כל והכל  ( מיטיבים בתיאום עם הזוכה, 2( זהים; או )1בתנאים )כל אחת,  שנים

 )להלן: "תקופות האופציה"(. ההסכםותנאי  הוראות יתר

ם להלן, תהא מכבי רשאית לבטל את מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויי .7.3
ההסכם ולסיים את ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי, וזאת מבלי שלזוכה תהא טענה ו2או 

 דרישה כלשהי בקשר לכך:

 אם הזוכה הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה; .7.3.1

צו 2או ואם הוגשה כנגד הזוכה ו2או על ידו בקשת פירוק ו2או אם ניתן כנגדו צו פירוק  .7.3.2
 , והליכים, לרבות כונס נכסים זמניהזוכהלהקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי 

 ימים;  61 בתוך בוטלו לא כאמור

אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו2או הפכה ללא נכונה או  .7.3.3
 ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

 –ם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית הפר הזוכה את ההסכמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .7.4

 ; אוכאמור לעיל לבטל את ההסכם לאלתר .7.4.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו2או  .7.4.2
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא אחר  3ההתחייבות תוך 

 מכביייגרמו לנגרמו ו2או שהוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש
 .הקיום כאמור-כתוצאה מההפרה האמורה ו2או אי

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד  .7.5
 שתקבע מכבי בהודעה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל  .7.6
פי -, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1971-, התשל"אהפרת הסכם(

 פי דין. -הוראות ההסכם או על

 

 איסור הסבת ההסכם .8

פי ההסכם או -הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על .8.1
א תסרב לתיתו , שלבכפוף לאישור מראש ובכתב של מכביאת החובות הנובעות ממנו, אלא 

 אלא מנימוקים סבירים.

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  .8.2
 וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .8.3

הסכם זה ו2או חלקן, לכל  פי-מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו2או להעביר את זכויותיה על .8.4
עניין" בו -הינה "בעל שמכביגוף משפטי המהווה חברה בת ו2או חברת סמך של מכבי ו2או 

, ו2או לכל גוף מקבוצת מכבי ובלבד 1968 – "חתשכעניין" בחוק ניירות ערך, -כהגדרתו של "בעל
 שזכויות הזוכה על פי הסכם זה לא תיפגענה.

 דדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו.פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצ .8.5

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

 ההסכם.
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 קיזוז זכות .1

 שהזוכה, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  .9.1
 לזוכההעסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע עשוי להיות חב לה מתוך 

 ממכבי.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם .9.2
 לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו2או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים

 שיגיע לספק ממכבי. שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו2או

 

 ויתור בכתב .40

 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. .11.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  .11.2
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -עללא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו  .11.3
 על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 

 סמכות שיפוט .44

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו2או  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
  .יפו -אביב-בתללמכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 

 

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות ./4

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך תחשבנה -כל ההודעות על
 שעות מעת שליחתן.)עשרים(  24כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 
 
 

 :ל החתוםולראיה באו הצדדים ע
 
 
 
 
 
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 
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 נספח ג'
 

 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות
 

  4102/041  מספרטופס הצעה למכרז הנדון: 
 
 

 התאגיד המציע: ________________________________
 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .4

ם ______________________, מצהירים ומתחייבים אנו הח"מ, הרשאים להתחייב ולחתום בש

 כדלקמן:

 

קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות,  

 ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו.

 

 אי המפרט הנדרשים במכרז.אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנ 1.1

 

 התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנוחתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה  1.2

בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על הסכם 

 ההתקשרות המצורף כלשונו.

 כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא.ידוע לנו, כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש,  1.3

 

הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת  1.4

 ההצעה ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.

תוקפן, לא אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה ב 1.5

)תשעים( ימים מהמועד האחרון  91לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 

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

 ההסכם. 

תמודדים אחרים הננו מבינים ומוסכם עלינו, כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למ 1.6

 במכרז.

 לא כולל מע"מ.  ,דולר ארה"ב -המחירים בהצעה נקובים ב 1.7

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

  ההצעות למכרז.
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 :להלן הצעתנו ./
 
 DISK ON KEY - 1פורט בנספח ג'מכ
 

 ווה ההצעה הקובעת במכרז.מודפס וחתום, מה העתק, בצירוף 4נספח ג'
 
 

  :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

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

 אישור משווק מורשה מיקרוסופט (LAR.) 

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

 החתימה בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת  הור עורך דין 2 רואה חשבון אשר יפרט את מורשאיש
חודשים לפני מועד  3התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. אישור זה יישא תאריך של עד 

 ההגשה.

 1-של נספח ג' העתק מודפס , וכןכשהוא מלא וחתום –נספח ג'  –צעה טופס ה DISK ON KEY ,   כשהוא
 .חתום ע"י המציעמלא ו

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

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי 

 

 

 

 

 

 
 חתימה: ____________________ השם המלא: ____________________ 

 
 

 חותמת: ____________________ תפקיד: ________________________
 
 
 



 

 נספח ד'

 

 ופס פרטי המציעט

 
  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:
 
 

 :טלפון נייד
 

 טלפון נייח:
 

 דואר אלקטרוני:

 תאגיד:הרכב הבעלות ב
1.   
2.   

 
 

 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 

 חותמת: ________________________ : _______________  שם מגיש ההצעה         

 

 : ________________________תאריך  חתימת המציע: __________________          
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	6.3. יודגש כי ציון המחיר יינתן אך ורק לגבי הצעות שעמדו בתנאים המוקדמים שבסעיף 4 לעיל .
	6.4. ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
	6.5. מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.
	6.6. ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל, מכל סיבה  שהיא, או יבוטל על-ידי מכבי בתוך 3 (שלושה) חודשים מיום תחילתו.
	7. התחייבויות המציע הזוכה במכרז
	7.1. הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז, בתוך 24 שעות ממועד קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.
	ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות כמופיע בנספח ב' למכרז.

	7.2. מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
	8. ביטול המכרז
	8.1. לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם על-ידי מכבי והמציע הזוכה הסכם לאספקת הסכם אירגוני Enterprise Agreement Subscription  והסכם SELECT  לשימוש ורכישת מוצרי מיקרוסופט על ידי מכבי שרותי ...
	8.2. מכבי תהא זכאית, בכל עת, לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית - אך לא חייבת - לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז כאמור.
	8.3. הודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל רוכשי המכרז או לכל המציעים, לפי העניין.
	8.4. החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.
	9. עיון במסמכי המכרז
	9.1. בהתאם להוראות תקנה 21(ו) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, לאחר פרסום תוצאות המכרז, עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה לאחר תיאום מראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום סך של 500 ₪ לשעה או חלק ממנה למכבי לכיסוי העל...
	9.2. עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי.
	10. בעלות על מסמכי המכרז
	מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.
	11. סמכות שיפוט
	סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל אביב - יפו.
	מכבי שרותי בריאות
	1. כתב הצהרה והתחייבות המציע
	ידוע לנו, כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער המט"ח היציג נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

	3. רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה:
	נא וודא וסמן ב-X שהמסמכים הרשומים מטה אכן צורפו להצעתך:
	 אישור משווק מורשה מיקרוסופט (LAR).
	 אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.
	 אישור עורך דין / רואה חשבון אשר יפרט את מורשה החתימה בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. אישור זה יישא תאריך של עד 3 חודשים לפני מועד ההגשה.
	 טופס הצעה – נספח ג' – כשהוא מלא וחתום, וכן העתק מודפס של נספח ג'-1 DISK ON KEY,   כשהוא מלא וחתום ע"י המציע.
	 טופס פרטי המציע - נספח ד' - כשהוא מלא וחתום.
	 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי.

	נספח ד'
	טופס פרטי המציע
	שם מגיש ההצעה : _______________   חותמת: ________________________
	חתימת המציע: __________________    תאריך: ________________________


