
   
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 

 

 
  אינטרנט ושירותי תשתית ותחזוקתבקשה להצעת מחיר לאספקת 

 ("הבקשה" –)להלן 
 

 כללי .1
 

 ותחזוקת לאספקת( מעוניינת לקבל הצעות "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1
 (, כמפורט בבקשה.השירותים""המוצרים ו –)להלן  אינטרנט ושירותי תשתית

 

לדואר אריאל תורג'מן על גבי טופס ההצעה המצורף ושלוח אל  למלאאת ההצעות יש  .1.1
 .13.7.2015עד יום   turjema_a@mac.org.ilאלקטרוני 

 

צעה שהיא. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל ה .1.1
 מכבי רשאית לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.

 

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.1
 

 .לאספקת שירותי אינטרנט משרד התקשורתמ בעל רישיוןעל המציע להיות  .1.1
 

 שנים בישראל . 5המציע בעל ניסיון של לפחות  .1.1
 

דרש בטופס ההצעה לקוחות להם הוא מספק את השירות הנ 3למציע קיימים לפחות  .1.1

 .)נספח א'( 
 

 כתובות חוקיות בכל קו. 46קווי האינטרנט צריכים להכיל  .1.1
 

היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר  .1.1
 שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

 

 מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם ההצעות המיטביות. .1.11
 

אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  הצעה זו .1.11

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.
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ימים מקבלת  7קים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך ספ .1.11
הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק 

 בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.

 

ידוע למציע שמכבי תהא רשאית להציג את פרטי הצעתו הכלכלית, ככל שתוכרז כזוכה,  .1.11
 .ריםבפני מציעים אח

 

 
 

 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .1
 

 
 לקוחות מרכזיים למוצר /שרות: .1.1

 

ותק במכירת  חברה
 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

    

    

    

 

 
 
 

 אין למלא בכתב יד -מחיר השירות .1.1
 

קצב  אומדן כמות שרות

(MB/s) 
חודשית  עלות

 אחד לקו
ללא  ח"בש)

 מע"מ(

חודשית  עלות
 DDOSלשירות 

ללא  ח"בש)
 מע"מ(

תשתית 
)לבחירתה 

 -של מכבי  
 אופציונלי(

 הערה

 טאינטרנקו 
 ISP -סימטרי 

1 11     

 טאינטרנקו 
 ISP -סימטרי 

1 111     

 טאינטרנקו 
 ISP -סימטרי 

1 111     

USER 
 לא סימטרי קו

  לא רלוונטי לא רלוונטי  11 11

 

 

 אחריות ושירות .1.1
 

 ההסכם. תתקופכל , לתחזוקה ושדרוגים, ללא חיובכולל אחריות, שירות המחיר  .1.1.1
 

 

 



 הערות .1.1
 

  .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 
 

 בלבד. ניתן להציע הצעות בש"ח 
 

  ימים. 09צעה ההתוקף 


