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 מנהלה

 כללי 1

 המסוגל לספק למכבי ,אחדינת להתקשר עם ספק י( מעונ"מכבי"מכבי שירותי בריאות )להלן:  1.1

 ציוד ושירותי סלולאר עבור עובדי מכבי ובני משפחותיהם. 

מודמים( ע"י מכבי ולפוטנציאל של  711ממומנים )מתוכם משתמשים  3,111-המכרז מתייחס לכ 1.1

משתמשים )ללא הגופים הנוספים( שאינם ממומנים ע"י מכבי. מכבי מתחייבת להזמין  11,111 -כ

 שירותי תקשורת עבור כל המשתמשים הממומנים.

ציוד למשתמשים  .שירותי תקשורת וציוד למשתמשים הלא ממומנים ע"י מכבי יוזמנו על ידם 1.1

 ומנים ע"י מכבי יוזמנו על פי רצון המשתמש / החלטת מכבי. הממ

בילות ח, ציוד נלווהמכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות הכוללות ציוד )טלפונים סלולאריים(,  1.1

בהתאם ליעדים והכמויות והשירותים המוזמנים, הציוד הנלווה  ,שירותים ושירות עבור הציוד

 של מסמכי המכרז.  נספח א' - המוערכות כמפורט במפרט

"ההצעות )להלן:  רזהמכשל מסמכי  ג'נספח  –יש להגיש על גבי טופס ההצעה  את הצעות המחיר 1.1

 – יתר המסמכים הנדרשים לפי מכרז זה כמפורט להלןואת , במעטפה נפרדת – (הראשוניות"

 .במעטפה נפרדת נוספת

ע"י מכבי, למשתמשים חודשים עבור המשתמשים הממומנים  24ההתקשרות היא לתקופה של  1.1

 . על פי חוק –שאינם  ממומנים ע"י מכבי 

חודשים כל  12בנות נוספות  שתי תקופותלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב 1.1

 ( בתנאים מיטיבים בתיאום עם הספק.2( בתנאים זהים; או )1אחת )

למען הסר ספק יובהר, כי למכבי הזכות, לאחר בדיקת ההצעות הראשוניות, לנהל משא ומתן עם  1.1

מכרז קבוצת המציעים הסופית, ובכלל זה להחליט על קיום הליך תיחור דינאמי במסגרת של 

מחקרים ושיטות לקידום עסקי  –חברת משיק  סיוע, במכביי יד-לשיבוצע ע ,ממוכן מתפתח

(. "ההתמחרות הליך", הכל כמתואר במסמכי המכרז )להלן: (משיק""חברת )להלן:  בע"מ

 ההשתתפות בהליך ההתמחרות אינה כרוכה בתשלום.

פי שיקול -מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא,  הכל על 1.1

 דעתה הבלעדי.

הנוספים כהגדרתם  מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים 1.11

 להלן, אם ירצו בכך. 

 

 הגדרות 2

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  , 126/2112מספר שלבית -פומבי מוגבל עם בחינה דומכרז  – "המכרז"

 המכרז.

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

את בעבורו הגוף הנוסף משלמים או  עובד מכבי או עובד גוף נוסף אשר מכבי – "משתמש ממומן"

 התשלום עבור השירות/הציוד או חלקו.
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גמלאי או או עובד גוף נוסף  ,או בן משפחתו מקרבה ראשונהו/עובד מכבי  - "משתמש שאינו ממומן"

 .המשלם עבור השירות/ציוד בעצמו ,של מי מהם או בן משפחתו מקרבה ראשונהמכבי ומתנדב מכבי 

מכבי יזמות  מכבידנט בע"מ, בית בלב בע"מ, אסותא מרכזים רפואיים בע"מ,  – "הגופים הנוספים"

קרן מכבי, גמלאי מכבי ומתנדבי מכבי, רופאים עצמאיים הקשורים בע"מ,  בע"מ, מכבי קארוניהול 

 פי שיקול דעתם של הגופים. -הכל עלרופאים(,  4,111-בהסכם עם מכבי )כ

כלל המשתמשים )ממומנים ולא ממומנים( אשר יצטרפו  -  "הצטרפות ראשונית לשירותי הספק"

  .יום מחתימת ההסכם 45לשירותי הספק תוך 

כלל המשתמשים )ממומנים ולא ממומנים( אשר יצטרפו לשירותי הספק לאחר  - "הצטרפות שוטפת"

  .פות הראשוניתרההצט

 , מודמים, ציוד נלווה וכו'. SIMמכשירים סלולרים, – "ציוד"

רכב, סוללה רזרבית, לאביזרים נלווים למכשיר כדוגמת אוזניה )דיבורית אישית(, דיבורית  – "ציוד נלווה"

 ל קישור למחשב, מטען חשמלי, מטען מצת לרכב וכו'.נרתיק למכשיר, כב

כל מכלול פריסת המתגים, אתרים, עורקי תמסורת, יחידות הבסיס, מערכות הבקרה,  – "רשת 2 מערכת"

 תת המערכות והציוד, המאפשרים את מתן השירות ע"י הספק. יתר

אספקת שירותי רדיו טלפון נייד , ציוד וציוד נלווה כולל שירותי תיקון ואחזקה של הציוד  – "שירות"
 נספחיו. עלהכל כמוגדר במכרז  והציוד הנלווה , 

מכשיר המהווה דור מתקדם של מכשיר מסוים, ואשר אמור להחליפו עם הזמן, או  - "מכשיר יורש"
מכשיר יורש" ייקבע לפי הכרזות "ם. היותו של המשווק ככזה שאמור להחליף שיווקו של מכשיר מסוי

היצרן העולמי או, בהיעדר הכרזות כאלו, לפי ההתייחסות למכשיר בסקירות מקצועיות שתפורסמנה 

למען הסר ספק . S2יורש של סמסונג גלקסי מכשיר הנו  S3בישראל. כך לדוגמא, מכשיר סמסונג גלקסי 

 ה מכשיר יורש. הינ 5 אחר אייפוןהגירסה הבאה של האייפון ל

 

 למסמכי המכרז. נספח ב' - ההתקשרותהגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם 

 

 מנהלה 3

 רכישת מסמכי המכרז 1.1

למעט ערבי חג,  ,22.26.21ועד ליום   16.9.21החל מיום ן להשתתף במכרז זכאי לרכוש, יהמעוני

  2,111בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של  חג  וחול המועד, 

-, תל27ש"ח )שלא יוחזר(, את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 

, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,  בימים 14אביב, קומה 

  . 11:11-14:11 :בין השעות ,ה'-א'

 בירורים ופניות 1.1

ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז. נציגת  1.1.1

מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת 

 המכרזים.

: באמצעות דואר אלקטרוני, בכתב בלבדוזאת  21.26.21הפניות תעשנה עד ליום  1.1.1

mahat_s@mac.org.il על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה .

 .13-5143643בטלפון מס': 

 לא תענינה. 3.2.2 פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  1.1.1

mailto:mahat_s@mac.org.il
mailto:mahat_s@mac.org.il
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על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תישלחנה  1.1.1

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

אר אלקטרוני עד ידי מכבי, באמצעות דו-תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על 1.1.1

 .11.26.21ליום 

 אופן ומועד הגשת ההצעות 1.1

רכזת ועדת המכרזים, או מי שימונה  -שרה מחט  לידי גב', את ההצעה יש להגיש 1.1.1

באמצעות שליח במסירה  ,14, תל אביב, קומה 27כממלא מקומה במכבי, ברח' המרד 

 כדלקמן: ,ותסגור ותמעטפ שתיבהדואר!( )ולא באמצעות  ידנית בלבד

 -שיש להגיש  מסמכי המכרז ויתר המסמכיםהמכילה את על המעטפה  1.1.1.1

מספר שלבית -פומבי מוגבל עם בחינה דומכרז "יירשם אך ורק 

 .מסמכי ההצעה" - 2מעטפה מס'  – 21021621

פומבי מכרז "יירשם אך ורק  - הצעת המחיר אתהמכילה על המעטפה  1.1.1.1

הצעת  - 1מעטפה מס'  – 21021621מספר שלבית -מוגבל עם בחינה דו

 .מחיר"

המועד האחרון להגשת . 11:11-14:11ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א'

. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, 21:66בשעה  ,1.22.21 , ב' הוא יום ההצעות

 !תתקבלנהלא 

על גבי טופס , כאמור לעיל, (2)מעטפה מס'  נפרדת במעטפהתוגש מחיר הת הצע 1.1.1

 )במעטפה נפרדת, לאחר חתימתה, והיא תוגש ביחד כנספח ג'ההצעה שנוסחו מצ"ב 

עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם ( 1מעטפה מס'  –

 פי הנדרש-ללהלן, וכמפורט ע 5 כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט בסעיף 

 במכרז, וזאת בעותק אחד.

למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז בכריכתם  1.1.1

שנרכשו ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול כפי המקורית 

ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים מסמכי המכרז  את כל

 ואת החתימות כנדרש.הנדרשים 

לתיבת ( 2-ו 1)מס'  ותהמציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפ 1.1.1

על מקומה כאמור, ו /תי רכזת ועדת המכרזים או ממלאיד-לעמנה תוחתהן המכרזים, 

 ייכתבו תאריך ושעת קבלה.כל אחת מהן 

ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות  1.1.1

 לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל  1.1.1

ה ואם דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצע

להתקשר עם מכבי בהסכם, אם וככל שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור 

בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, 

 עקב כך.
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 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  4

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

 בישראל.כחוק מורשה תאגיד  1.1.1

 בעל רישיון תקף מאת משרד התקשורת לאספקת שירותי רט"ן )רדיו טלפון נייד(. 1.1.1

 מנהל ספרים כדין. 1.1.1

שנים לפחות, באספקת שירותי תקשורת  3סיון מוכח בישראל של יהינו בעל נ 1.1.1

 סלולרית וכל השירותים הכרוכים בכך. 

 עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן. 1.1.1

 כרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.רכש את מסמכי המ 1.1.1

עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד  1.1

 .הצעתו תפסל – מהתנאים

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך,  1.1

י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"

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

 כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה 5

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  91כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,המציע יאשר 1.1

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

)ששים( יום כל אחת, ובמקרה זה יהיה  61להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופות נוספות של עד 

עתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. כל מציע רשאי להאריך את תוקף הצ

 .ישלח על ידי מכבי בכתבבקשה כאמור ת

ודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תישלח למכבי על ידי המציע ה 1.1

ימי  1בכתב, לידי הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתוך 

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

 על ידי המציע. כהצעה שבוטלההעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו  1.1

לעיל,  5.3 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.1 ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  1.1

 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 אישור עריכת ביטוחים 6

"אישור אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות )להלן:  1.1

(. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת ביטוחים עריכת ביטוחים"

 חתומה על ידי חברת ביטוח, בכפוף לזכייתו במכרז.

 לעיל. 3.2 סעיף הוראות שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם ל 1.1

, אישור ההתקשרות הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם 1.1

 עריכת ביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח, ללא כל הסתייגויות.
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 שלב הבחינה הדו שלבית 7

 תבדוק כל הצעה והצעה מכבי)בשונה ממעטפות הצעות המחיר(,  1פתיחת מעטפות מס'  לאחר 1.1

את קבוצת המציעים ותקבע  ,זה במכרזהאם היא עומדת בכל הדרישות המפורטות ותבחן 

 הסופית ואת ניקוד האיכות של כל מציע.

דינאמי הליך התיחור ה, יוזמן ליטול חלק בבמכרז זהשיעמוד בכל הדרישות המפורטות  מציע 1.1

 תחליט על עריכתו. שמכבי, אם וככל מכרז ממוכן מתפתחבמסגרת של 

 

 )אופציונאלי(תיחור דינאמי במסגרת של מכרז ממוכן מתפתח  הליך 8

, לערוך הליך הראשוניות(הצעות )ה ככל שמכבי תחליט, לאחר פתיחת מעטפות הצעות המחיר 1.1

ההתמחרות הממוכן בהתאם להוראות ממוכן מתפתח, ינוהל הליך במסגרת מכרז תיחור דינאמי 

 שלהלן.

הסר ספק, מובהר ומוסכם, כי משתתף לא יוכל ליטול חלק בהליך ההתמחרות, אלא אם כן  למען 1.1

פי דין, -ככתבו וכלשונו, בחתימה מחייבת על, 'ט נספחבחתם על כתב התחייבות בנוסח המתואר 

 המועד האחרון להגשת הצעות. עד מכביומסר אותו לידי 

תשמשנה כנקודת )ההצעות הראשוניות( מסמכי המכרז ביחד עם  שתוגשנההמחיר  הצעות 1.1

 פתיחה להליך ההתמחרות, באופן המפורט להלן: 

ה הראשונית הצעהכל משתתף יחל את הליך ההתמחרות, עם מחיר משוקלל שיחושב מתוך 

 / שרות ידי המשתתף בגין כל מוצר-שהוגשה על ידו, באופן המפורט להלן: המחיר המוצע על

 .שנקבע אך ורק לצרכי הליך ההתמחרות)נספח ג'( כמפורט בטופס ההצעה  במשקלויוכפל 

, בשקלול עם ציון האיכות שנקבע כאמור כאמורהמתקבל מחיבור של כל המכפלות  הסכום

 המחירישמש כנקודת פתיחה להליך ההתמחרות ביחס לסל הנידון )להלן: " לעיל, 7.1 בסעיף 

 "(.המשוקלל

 המשוער/ מרכיב החבילות  במשקל המשוער של כל מוצרען הסר כל ספק, מובהר, כי אין למ 1.1

בכל התחייבות שהיא ו/או בכל צורה שהיא.  מכבי( כדי לחייב את ט בהצעת המחיר)כמפור

ידי -נתונים אלו נקבעו אך ורק לצורך עריכת הליך ההתמחרות, על בסיס נתוני עבר שנאספו על

יחד עם זאת, ברור לחלוטין כי נתוני האמת במהלך תקופת ההתקשרות עשויים להשתנות  .מכבי

 מכביותי, בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי והמוחלט של מעת לעת, ובכלל זה באופן קיצוני ומה

ובכפוף לצרכיה. בכל מקרה, ולכל צורך שהוא, אין להסתמך בכל דרך שהיא על מספר היחידות 

 המשוער, שכן זה נקבע אך ורק לצורך עריכת הליך ההתמחרות.

 מכבי, ('ט נספח) יג ו/או ישנה ו/או יוסיף ו/או יגרע פרטים מכתב ההתחייבותיאשר יס משתתף 1.1

 והוא לא יהיה רשאי ליטול חלק בהליך ההתמחרות. ,תהא רשאית לפוסלו

"(. ההדרכהתדריך את המשתתפים לפני מועד ההתמחרות, כהגדרתו להלן )להלן: " משיקחברת  1.1

דקות.  45-עם כל משתתף. משך כל הדרכה הינו כבנפרד משיק חברת ידי -עלתתבצע  ההדרכה

זאת, המשתתפים יתודרכו על השיטות השונות לעריכת ההתמחרות, הנבדלות האחת  במסגרת

 -מרעותה בסוג ובכמות המידע שנחשף למשתתפים השונים במהלך ההתמודדות על סל מסוים 

, חשיפת מחיר מוביל בלבד וכל שילוב שהוא בין השיטות המשתתףחשיפת המיקום היחסי של 

ההדרכה, על המשתתפים  בסיום ההתמחרות"(.עריכת  שיטותכאמור לעיל )להלן במקובץ: "

, באמצעות דואר אלקטרוני: לחווולש ) נספח י'( לחתום  על  "טופס הדרכת ספק"
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mahat_s@mac.org.il ,כהגדרתו להלן. ,שעות לפני מועד ההתמחרות 48 -עד ולא יאוחר מ  

תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  מכביבזאת, למען הסר ספק, כי  מובהר 1.1

על סל  -או במהלך ההתמודדות  ;לשנות את שיטת עריכת ההתמחרות, בין סל אחד למשנהו

יעשה באמצעות שליחת ימסוים. שינוי שיטת ההתמחרות במהלך ההתמודדות על סל מסוים 

שתתפים ועצירת ההתמודדות על אותו סל לפרק זמן הודעה מאת מנהל ההתמחרות לכלל המ

את משך הזמן עד  תאריךמכבי קצר בלבד. לאחר מכן, ועובר לחידוש ההתמודדות על אותו סל, 

 דקות נוספות. 3-לסגירת הליך ההתמחרות ביחס לאותו הסל ב

תהא רשאית, אך  לא חייבת, להודיע למשתתפים על שיטת עריכת  מכביההדרכה,  במהלך 1.1

חרות שתונהג בתחילתו של כל אחד מן הסלים נשוא הליך ההתמחרות. אין באמור לעיל ההתמ

את שיטת עריכת ההתמחרות ביחס לכל או לחלק מן  לשנותמכבי על מנת לגרוע מזכותה של 

 הסלים כאמור.

למשתתפים )להלן:  כביעליו תודיע מראש מ במועדההתמחרות בין המשתתפים יתקיים  הליך 1.1

 "(.  ההתמחרות מועד"

משיק. הליך חברת של  SourcingVisionההתמחרות יתבצע באמצעות מערכת  הליך 1.11

ההתמחרות ייערך כמשא ומתן דינאמי, על פני יום אחד, כאשר המשתתפים מציעים הצעות בזמן 

 אמת תוך קבלת משוב מידי.

  .שיקכבי בסיועה של חברת מידי מ-ההתמחרות ינוהל על הליך 1.11

נדרשים להיערך על מנת שהאמצעים להשתתפות בהליך ההתמחרות )עמדת  המשתתפים 1.11

 אינטרנט ודפדפן( יהיו ברשותם במועד ההתמחרות.

של יום ההתמחרות, יתחברו המציעים לאתר האינטרנט שכתובתו  בבוקרו 1.11

http://www.sourcingvision.com " :באמצעות שם משתמש  ,"(ההתמחרות אתר)להלן

משיק. מובהר, כי לא תתאפשר כניסה של משתתף חברת ידי -יסופקו על וסיסמא ייחודיים אשר

אחד לאתר ההתמחרות ממחשבים שונים. מדיניות זו שומרת על סודיות והוגנות הליך 

ההתמחרות. לא תתאפשר כל חריגה מכללים אלה בכדי למנוע צפייה בהליך ההתמחרות ממספר 

 מחשבים שונים.  

המחיר תערכנה בדרך של מתן הצעת מחיר משופרת לפחות בגובה קפיצת המחיר  הצעות 1.11

 . מכביידי -אשר תוגדר מראש על המינימאלית

 הצעה במסגרת ההתמחרות תתבצע דרך אתר ההתמחרות באמצעות "חלון ההצעות". שליחת 1.11

יחשפו שמות המשתתפים האחרים. המשוב שיקבל כל משתתף במהלך ישלב לא  בשום 1.11

 קבע בהמשך והמשתתפים יתודרכו לגביו בהדרכה.יי ההתמחרות

קבלת המשוב, יוכלו המשתתפים לשפר את הצעותיהם, ובלבד שההפרש בין הצעתם  לאחר 1.11

בהתאם  מכבי ידי-קבע עליהנוכחית להצעתם המשופרת לא יפחת מן ההפרש המינימאלי כפי שי

 ההתמחרות.למשתתפים לפני מועד יימסר לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ו

פי ניסיון העבר, מירב הפעילות במסגרת הליך ההתמחרות מתרכזת ברגעי -על – הארכה כללי 1.11

וגם  מכביהסיום של הליך ההתמחרות. מכיוון שעסקינן בהצעה עסקית משמעותית, גם עבור 

משתתפים, הוגדר מנגנון אשר מטרתו למנוע בעיות העלולות להתרחש כתוצאה מריכוז העבור 

ות ברגעי הסיום של הליך ההתמחרות. מנגנון זה מחזיר את השעון לאחור ביחס מירב הפעיל

ידי אחד -צעה הצעה נוספת לגבי אותו הסל עלואם ה ,להתמחרות הנערכת לגבי סל מסוים

mailto:mahat_s@mac.org.il
mailto:mahat_s@mac.org.il
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הדקות האחרונות לסגירת הליך ההתמחרות ביחס לאותו הסל )יובהר, כי  3המשתתפים במהלך 

 נמוכותנוספות שכל תכליתן הינו שיפור מיקום ושאין הן מנגנון זה מופעל גם בהתקבל הצעות 

לפחות בגובה ההפרש  הנמוכה נוספת בהצעה, ובלבד שהמדובר יותר מההצעה המובילה

המינימאלי מהצעתו הקודמת של אותו המשתתף(. מנגנון זה הוגדר כדי לאפשר למוביל מספיק 

אם תתרחש, ו/או על מנת ליתן למשתתפים האחרים הזדמנות לשפר  ,זמן להגיב לאובדן ההובלה

 את הצעותיהם.

 שניות לפני סיום הליך ההתמחרות ביחס לכל סל. 61מתבקשים להגיש הצעות עד  המשתתפים 1.11

אם קיים יסוד סביר להניח שהייתה  ,מנהל ההתמחרות רשאי לפתוח את ההתמחרות מחדש 1.11

 מנעה את שיפור הצעתו. אחד מהמשתתפים, אשר  לאצתקלה טכנית 

אפשרות טכנית )למנהל ההתמחרות בלבד( להסיר הצעות שגויות בעליל )טעויות בסדרי  קיימת 1.11

אם כל הצעה כזאת תרשם במערכת בצורה מסודרת וכן יתבצע רישום על כל אירוע כזה,  .גודל(

 מכבי באמצעות חברת משיק. דיי-להמנוהל ע יתרחש, ביומן הליך ההתמחרותוככל ש

הדקות האחרונות של הזמן שנותר  3ימשך עד לרגע בו תחלופנה יההתמחרות ביחס לכל סל  יךהל 1.11

 עד סיום הליך ההתמחרות ביחס לאותו הסל, ללא שהתקבלה הצעה כלשהי לגבי אותו הסל.

תהא רשאית  מכבי, יופסק ההליך לאותו יום, ו18:11הליך ההתמחרות יתארך מעבר לשעה אם  1.11

 אם לחדשו ובאילו תנאים.בתה הבלעדי והמוחלט, פי שיקול דע-לבחור, על

שומרת לעצמה את הזכות לקבל הצעה אחרונה בחלקה, או  מכבילגרוע מהאמור לעיל,  מבלי 1.11

 שיקול דעתה הבלעדי.  יפ-לשלא לקבלה כלל, הכל ע

משיק לא תהיינה אחראיות, בכל צורה ואופן, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למי חברת ו מכבי 1.11

 המשתתפים כתוצאה מהשתתפותם בהליך ההתמחרות.מן 

לא תהיינה אחראיות, בכל צורה ואופן, לכל תקלה ברשת התקשורת  משיקחברת ומכבי  1.11

יפגע מי מבין המשתתפים, ו/או לכל תקלה אחרת יוהמחשבים ו/או לכל תקלה או טעות שבגינה 

חברת ו מכביתהיינה  שארעה במהלך הליך ההתמחרות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא

משיק אחראיות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו למאן 

 דהוא עקב תקלה ו/או טעות כאמור.

לא תהא טענה או זכות  בהליך ההתמחרותשתתף מציע שיכי ל ,הסר ספק מובהר בזה למען 1.11

מי מהן, עקב תקלה ו/או טעות  משיק, אוחברת ו מכביכלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוטנה 

כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו לו 

 משיק בתום לב. חברתו מכביי יד-לעקב פעולות כאמור, ובלבד שפעולות אלו נעשו ע

כאמור ל משתתף מקרה שיוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות ש בכלמבלי לגרוע מכל האמור לעיל,  1.11

 משיק פטורות מכל אחריות.חברת ו מכביתהיינה  ,מנעה את יכולתו מלהשתתף בהליך

 מכביבהליך ההתמחרות מסכים כל משתתף לכל הוראות מכרז זה, וכן פוטר את  בהשתתפותו 1.11

משיק ואת יתר הנוכחים בהליך ההתמחרות מכל טענה או תביעה בכל הקשור להליך חברת ואת 

 ההתמחרות.

פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובהתאם להוראות כל דין, לשנות -על זכותה, על שומרתמכבי  1.11

בכל עת את תנאי הליך ההתמחרות, בכפוף להודעה מראש, לרבות שינוי ביחס למבנה ההליך, 

תהא רשאית  מכביתוכנו, נהליו, תאריכיו וצורתו. כמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

וכן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וככל  ,יך ההתמחרות בכללותולבטל את הל

 שתחפוץ בכך, להורות על עריכת הליך התמחרות נוסף במקום הליך ההתמחרות שבוטל.
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 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות 9

מפורטים ה אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים 1.1

פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, -והכל על ,15% –; ואיכות 85% –מחיר : להלן

 .בחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונותיובאופן שת

 : ציון האיכות 1.1

 .כנספח ז'ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב 

 :ציון המחיר 1.1

 ציון המחיר ייקבע כדלקמן:

 למשתמשים ממומנים כהגדרתם במכרז.ידי שקלול ההצעה -ייקבע על 31% 1.1.1

 ידי שקלול ההצעה למשתמשים שאינם ממומנים כהגדרתם במכרז.-ייקבע על 65% 1.1.1

 .פי אחוז ההנחה מהמחיר המכסימלי שיינתן לשרותים הנוספים-ייקבע על 5% 1.1.1

 נספח ג'.  –השקלול של כל קבוצה יבוצע כמפורט בטופס ההצעה 

 שווה מהצעת המחיר למשתמשים הלאנמוכה/תהא הצעת המחיר למשתמשים ממומנים 

 ממומנים בכל סעיף.

 בחירת הזוכה תתבצע כמפורט להלן: 1.1

 לעיל. 7.1 קביעת קבוצת המציעים הסופית ומתן ניקוד איכות לכל מציע, כמפורט בסעיף  .א

 לעיל. 9.3.3 תן ציון לאחוז ההנחה בגין השירותים הנוספים כאמור בסעיף מ .ב

לעיל(,  8 במסגרת מכרז ממוכן מתפתח )כאמור בסעיף דינאמי התיחור עריכת שלב הליך ה .ג

  ככל שהועדה תחליט על עריכתו.

 אחוז ההנחה בגין השירותים הנוספים )סעיף ב' לעיל( לא ייכלל בהליך התיחור הדינאמי.

ועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון איכות מזערי ברכיבים  1.1

הכלולים בסעיפי האיכות דלעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר 

נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שייקבע על ידה ולפי 

 שיקול דעתה הבלעדי. 

המילים "נסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו/או  ,לצורכי סעיף זה 1.1

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.

ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול  1.1

מנת לבחון את המציע והצעתו דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על 

 במסגרת שיקוליה.

ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות שימונה  1.1

לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לשירות יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן 

תהא סבורה שמגיש  ל הצעה, אםולמוצרים המוצעים על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסו

 ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי   1.1

 יה אינה סבירה, לדעת מכבי.ימעלה או כלפי מטה, אם הסט

זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור  1.11

מכל סיבה   שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל,
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 חודשים מיום תחילתו.)שלושה(  3י מכבי בתוך יד-לשהיא, או יבוטל ע

, באחריות המציע לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לבין הצהרות היצרן. היה ותתגלה סתירה 1.11

 מכבי תתייחס לנתוני היצרן בלבד או שתפסול את ההצעה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות  1.11

 למכרז.

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז 11

 4למסמכי המכרז, בתוך  כנספח ב'הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף  11.1

 מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. עבודה ( ימיארבעה)

, אישור עריכת ההתקשרות הזוכה מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם

 י חברת הביטוח, ללא כל הסתייגויות.יד-לביטוחים חתום ומאושר ע

ההתקשרות 2הסתייגויות בנוסח הסכם ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים

 .כמופיע בנספח ב' למכרז

 מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. 11.1

במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית  11.1

 .להסכם ההתקשרות )נספח ב'( פי הנוסח המצ"ב-לביצוע התחייבויותיו על

 

 ביטול המכרז 11

לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי מציע  11.1

הזוכה/ים הסכם לאספקת ציוד ושירותי ידי מכבי והמציע/ים -כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

 (.נספח ב', והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות )סלולאר

לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית 11.1

 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז -אך לא חייבת  -הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית 

 .כאמור

 שלח בדואר אלקטרוני לכל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.יהודעה על ביטול המכרז ת 11.1

למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי  החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא 11.1

 המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

 

 עיון במסמכי המכרז 12

, לאחר פרסום תוצאות המכרז, עיון 1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם להוראות תקנה 

 ₪ 066של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה תמורת תשלום בסך של 

 לשעה. יודגש, כי סכום זה ייגבה החל מהשעה השנייה ואילך, לרבות צילומי מסמכים.

צוי זכויותיו במסגרת הליך יהמכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מ עיון במסמכי

 ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי.  ן,או מקצת ןהמכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כול

 

 בעלות על מסמכי המכרז 13

ת ההצעות בלבד. אין נם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשימסמכי המכרז ה

לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש 
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 מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 סמכות שיפוט 14

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

 .יפו -בתל אביב ך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו תהא א
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 נספח א'

 מפרט
 אחרתאלא אם צוין למועד תחילת ההתקשרות כל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות 

 

 כללי: 1

 תיאור כללי:  .1.1

מטרת מפרט זה הינה להגדיר את כלל הדרישות הטכניות והתפעוליות של מכבי  .1.1.1
כלל המשתמשים כפי שמוגדרים בכל הנוגע לאספקת ציוד ושירותי סלולאר עבור 

  .במכרז

חיר עבור משתמשים ממומנים הצעת המ בנספח ג' "טופס ההצעה",הספק יגיש  .1.1.1
 ועבור משתמשים לא ממומנים. 

 . ורמת שירות נדרשת תפעוליות , המפרט כולל דרישות טכניות  .1.1.1

 

 תיאור המערך הקיים: .1.1

 י מכבי. משתמשבין  VPNקישורים ישירים להעברת שיחות  כיום קיימים .1.1.1

 ם ממומנים:ימשתמש בקרב  ש חודשימהיל שימות .1.1.1

 פרמטר
מחוץ לרשת 
 הארגונית

בתוך הרשת 
 הארגונית

 251,111 611,111 כמות דקות שיחה יוצאות

 55,111 111,111 כמות הודעות טקסט יוצאות

יצוין כי הנתונים שפורטו לעיל מתארים את המצב הקיים בלבד, אין הם כוללים  .1.1.1
. מכביבמספר המכשירים ובסוגי השירותים שיוזמנו ע"י  הצפוי הפחתהגידול ו/או 

 ל כמות המכשירים ו/או היקף השימוש והתפלגות היעדים.מכבי אינה מתחייבת 

במהלך כל תקופת ההסכם את כמות  להפחיתאת הזכות  הלעצמ תשומרמכבי  .1.1.1
המכשירים תתאפשר פחתת כמות ממצבת הציוד. יובהר כי ה 15%-ב המשתמשים

ללא חיוב דמי יציאה ותוך שמירה על אותם תנאים הרשומים בהסכם 
  לשלם את יתרת התשלומים בגין ציוד הקצה.תמשיך  מכבישרות. ההתק

הגדיל את מספר המשתמשים למען הסר ספק מכבי שומרת לעצמה את הזכות ל .1.1.1
 .הממומנים

 תנאים ודרישות כלליות: .1.1

 התחייבויות הספק: .1.1.1

הספק מתחייב לתמיכה ואספקה רציפה של ציוד הקצה המוצע על ידו לאורך  .א
כל תקופת ההתקשרות. אם הופסק שיווקם של המכשירים יינתן מכשיר שווה 

 או מתקדם יותר ללא תוספת עלות. פונקציונאלית ערך 

הספק מתחייב כי הציוד המוצע על ידו תומך בכלל השירותים הנדרשים  .ב
 במפרט זה.

 :להדגמת מוצרים/שירותיםהתחייבות  .1.1.1

הציוד והשירותים המוצעים על ידי הספק ייבדקו על ידי גורמים מקצועיים  .א
 בטרם הפצתם לכלל המשתמשים. מכביב

את כל הכלים והרכיבים לצורך ביצוע מכבי הספק מתחייב לספק לנציגי  .ב
, מכל דגם מוצע, לרבות דיבורית ערכה אחת מלאההבדיקה, בכלל זה: 
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, כבל טעינה לרכב וכרטיס DATAסוללה, מטען שולחני, כבל  אלחוטית לרכב,
 זיכרון חיצוני.

על הספק להתחייב להדגים כל אפליקציה המוצעת על ידו בטרם הפעלתה  .ג
 . מכביב

כל מידע, עפ"י דרישה, אשר יסייע לנציגי למכבי על המציע להתחייב לספק  .ד
 עפ"י מכרז זה. בקבלת החלטות לגבי הציוד שיסופקמכבי  

ובהמשך למכרז רישה להדגמת מכשירים והבדיקות יתבצעו במהלך המענה הד .ה
לרבות לקראת כל שדרוג המכרז לכל תקופת ההתקשרות בהתאם לתנאי 

 במידה ויתוכנן.

, וזאת דרישת מכבי לספקוימים מ 7תוך למכבי  ציוד לבדיקה יסופק ה .ו
ימי עבודה לפחות. עם סיום הבדיקה ייקבעו המכשירים  14לתקופה של 

מכשירים  יובהר, כי שיסופקו למכבי במסגרת ההסכם. למען הסר ספק
 לבדיקה יימסרו למכבי ללא כל חיוב בגינם.

 :ציוד .1.1

טלפונים סלולאריים וציוד נילווה בהתאם למאפיינים  למכביהספק יספק  .1.1.1
 המפורטים בפרק זה.

המכשירים שיסופקו יהיו מכשירים מתקדמים מהגרסאות המתקדמות בארץ,  .1.1.1
שעברו את הבדיקות וההתאמות הנדרשות לרשת הספק ולאחר שקיבלו את לאחר 

אישורי משרד התקשורת. המכשירים אשר יסופקו יהיו חדשים, באריזתם 
 המקורית.

 .(SAR)על המכשירים המוצעים לעמוד בתקנים המקובלים, לרבות רמות קרינה  .1.1.1

הספק  על .המכשירים ומערכת ההפעלה שלהם יהיו מהגרסאות המתקדמות בארץ .1.1.1
להתחייב כי יספק תמיכה מלאה עבורם לאורך כל חיי ההסכם, לרבות עדכון 

 מערכות ההפעלה. יובהר כי עדכון גרסאות חדשות יבוצע ע"י הספק ללא עלות.

כל המכשירים שיוצעו יסופקו יחד עם סוללה, דיבורית אישית )אוזניה(, מטען  .1.1.1

ן מסך , כיסוי סיליקון לקישור עם מחשב, כבל טעינה לרכב, מג USBמהיר, כבל 
 ומדריך למשתמש בעברית.

כל המכשירים החכמים שיוצעו נדרשים לתמוך בסנכרון מידע ארגוני, בין אם על  .1.1.1
( ובין Microsoft Exchange ActiveSync compatible) MS-ActiveSyncידי 

 אם על ידי כלי סנכרון אחר.

אחר שהוא לא הספק מפעיל  -זר" SIM כל המכשירים שיסופקו יהיו פתוחים ל" .1.1.1
 הזוכה.

 ולא יהיו חלק מחבילת השימוש.  המכשירים יתומחרו בנפרד  .1.1.1

 .1.4.13בכוונת מכבי לרכוש טלפונים סלולאריים כמפורט בטבלה בסעיף  .1.1.1

מובהר בזאת כי הכמויות המפורטות לעיל הינן אומדן בלבד, וכי מכבי אינה   .1.1.11
 מתחייבת לרכוש כמויות אלו.

כל המכשירים אשר יסופקו בעת שדרוג המכשירים ולאורך כל תקופת ההסכם,  .1.1.11
 ללא עלות.  SIMמהדור החדש, כולל שדרוג למיקרו   SIMיכללו  

 עתודה טכנית .1.1.11

מכמות המכשירים בכל שנה, אשר  3%עד  מכבי, ללא עלות,על הספק לספק ל .א
מים ישמשו עבור החלפת מכשירים תקולים, בהתאם לדגמי המכשירים הקיי

 .במכבי

מכשירי עתודה תקולים יוחלפו באמצעות שירות שליחים לבית מכבי פעמיים  .ב
 בחודש, ע"פ דרישה של נציג מכבי.
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  ציוד קצה נדרש .1.1.11

מכבי מעוניינת עבור כלל להלן טבלה המפרטת את דגמי המכשירים אותם  .א
עלויות עבור בנספח ג' " בטופס ההצעה "  . הספק נדרש להציעהמשתמשים
 ציוד הקצה. 

 רמה ג' רמה ב' רמה א' חבילה

סוג 
מכשיר 
 נדרש

SAMSUNG GALAXY S 

III 

IPHONE 5 16G 

ומכשירים שווי ערך 
 נוספים

 WONDERסמסונג 

  2Sסמסונג גלקסי 

IPHONE 4S 16G 

ומכשירים שווי ערך 
 נוספים

 C2נוקיה 

ומכשירים שווי 
 ערך נוספים

בנוסף, הספק 
יספק מכשיר כשר 
 ללא יכולת גלישה 

( ללא 5ו/או אייפון  3: גלקסי ם )דוגמתומיימכשירי פר 51תכלול  הצעת הספק .ב
או מכשיר קבוע לרכב לבחירת המשתמש,  BLUETOOTHעלות. כולל דיבורית 

 ללא עלות.

הספק יאפשר לכל משתמש להצטרף להסכם עם מכשיר אשר רכש באופן  .ג
יינתן לספק אשר יספק, לאחר בדיקת המכשיר, שירות אחריות  עצמאי. יתרון

 ותיקונים. רמת השירות תהייה כפי שיוגדר במפרט זה.

 המכשירים יתומחרו בנפרד ולא יהיו חלק מחבילת השימוש המוצעות. .ד

  לכלל המשתמשים דיבורית אלחוטית לרכב .1.1

. הדיבורית Bluetoothהספק נדרש לספק דיבורית אלחוטית לרכב בטכנולוגית  .1.1.1
 תהיה מותאמת לדגמים אשר הוצעו על ידי הספק. 

 מכביהספק נדרש לבצע התקנה מקצועית ברכב, בהתאם לסוג הרכב, לדרישות  .1.1.1
באמצעים מיוחדים  המשתנים של בעל הרכב, ללא עלות, כולל שימושולצרכים 

 , כדי לקבע את המכשיר במקום המתאים.מכבי)ללא קידוחים (, בכפוף להחלטת 

בורית תכלול ערכה מלאה לרכב הכוללת: רמקול, מיקרופון, אביזרי חיבור הדי .1.1.1
כלל ההוצאה בגין התקנת הדיבורית יהיו על חשבון לרכב, ושובר פירוק והתקנה. 

 הספק.

את הזכות במהלך תקופת ההתקשרות הראשונית, לדרוש שומרת לעצמה  מכבי .1.1.1
קיים והתקנתו  העתקת דיבורית מרכב לרכב ללא עלויות, כולל פירוק מרכב

, בנוסף להתקנה הראשונית אשר תבוצע ללא עלות. במסגרת 11%בכמות של 
העתקת הדיבורית, במידה ויידרש לספק אביזרים נלווים / אנטנה חדשה, יש 

 לספקם ללא חיוב.

 לכלל המשתמשים מכשיר קבוע לרכב  .1.1

מכשירים קבועים  ם אשר יהיו מעוניינים בכך ימשתמשהספק נדרש לספק ל .1.1.1
מכשירים יסופקו ללא עלות, מעבר לכמות הנ"ל יתמחר הספק עלות  51. עד לרכב

 עבור מכשיר קבוע בנספח ג' "טופס ההצעה".

 מכביהספק נדרש לבצע התקנה מקצועית ברכב, בהתאם לסוג הרכב, לדרישות  .1.1.1
ולצרכים המשתנים של בעל הרכב, כולל שימוש באמצעים מיוחדים )ללא 

, כדי לקבע את המכשיר במקום מכביקידוחים( ללא עלות, בהתאם להחלטת 
 המתאים.

 אינץ 2.8בגודל של לפחות  המכשיר הקבוע לרכב יהיה דור שלישי, בעל צג צבעוני  .1.1.1
 מובנה. GPS-ו
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כוללת: מכשיר, רמקול, מיקרופון, המכשיר הקבוע יכלול ערכה מלאה לרכב ה .1.1.1
אביזרי חיבור לרכב, אנטנה, שובר פירוק והתקנה וכל האביזרים הנדרשים. כלל 

 ההוצאה בגין התקנת המכשיר הקבוע יהיו על חשבון הספק.

לרכב יהיו זכאים לשירות סים משני וביטוח ואחריות למכשיר בעלי מכשיר קבוע  .1.1.1
 ללא עלות.   GPSושירות 

את הזכות במהלך תקופת ההתקשרות הראשונית, לדרוש לעצמה שומרת  מכבי .1.1.1
העתקת דיבורית מרכב לרכב ללא עלויות, כולל פירוק מרכב קיים והתקנתו 

, בנוסף להתקנה הראשונית אשר תבוצע ללא עלות. במסגרת 11%בכמות של 
העתקת הדיבורית, במידה ויידרש לספק אביזרים נלווים / אנטנה חדשה, יש 

 חיוב.לספקם ללא 

 :סוללות .1.1

 לכל המשתמשים תסופק סוללה חדשה ותקינה כחלק מערכת הציוד.  .1.1.1

בתום תקופת האחריות על הסוללה, באחריות הספק להחליף את הסוללות  .1.1.1
המקולקלות )סוללה תמורת סוללה(,על פי צורך בלבד, ללא חיוב המזמין עד תום 

 תקופת ההתקשרות ) עבור עובדים במדרגי חיוב שונים(.

 ת תהינה מוגנות בפני טעינת יתר.הסוללו .1.1.1

 מטענים: .1.1.1

 הספק יספק עם כל מכשיר מטען שולחני מהיר ומטען לרכב. .א

 המטען יהיה מותאם לסוג המכשיר המוצע. .ב

בכל שנה  שולחני ולרכב((מטענים  5%על הספק לספק למכבי כמות נוספת של  .ג
 במשך כל תקופת ההתקשרות, ללא עלות.

1.1. SIM ONLY: 

לשימוש במודמים ללא הגבלה וללא עלות במהלך כל  Micro-Sim-ו SIMכרטיסי הספק יספק  
 תקופת ההסכם.

 :מודם סלולארי  .1.1

 הספק נדרש לספק מודמים סלולאריים לשימוש עובדי מכבי  עפ"י הצורך.  .1.1.1

 המודמים יהיו לפחות  בעלי היכולות הבאות: .1.1.1

 = DOWNLOAD = 2.8 Mbps ,UPLOADהעברת נתונים בקצב ממוצע של :   .א

384Kb/s . לפחות 

 וטאבלטים: Smart phoneתמיכה בסוגי חיבורי תשתית למכשירי  .ב

1) 3G 

1) Wireless. 

1) Bluetooth 

 תוכנת חיווי המאפשרת בדיקת : .ג

 חיווי תעבורה חודשית. (1

 חיווי קצב תקשורת. (1

 חיווי איכות התקשורת. (1

 24לתקופת התחייבות של  G5מינימאלית של  חבילת גלישההמודמים ישויכו ל .ד
 חודשים.

אשר ישמש לתעבורת  11MBהספק יספק, ללא עלות, קו נתונים בנפח של  .ה
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 המודמים הסלולאריים.

 

 שירותים: 2

 :חבילת שירותי רשת בסיסית  .1.1

תא קולי,  הספק יספק לכל משתמש, ללא תשלום נוסף, את חבילת השירותים הבסיסית הכוללת:
שיחה מזוהה, תיבת פקס, החזק שיחה, עקוב אחריי, שיחה ממתינה, שיחת ועידה )כולל במכשיר 

, שעון נוכחות הקבוע ברכב(, צלצול כפול חסימת שיחה מזוהה, גיבוי ספר טלפונים , גישה לאינטרנט
 .וכן חסימות לשירותים מיוחדים סלולרי

 שירותים מתקדמים  .1.1

 ם מתקדמים אשר יוצעו למכבי .הספק נדרש להציע שירותי

 נדרש לפרט בנספח ג' "טופס הצעה" את היכולות והמפרט של השירותים הבאים: 

 ספר טלפונים קולי .1.1.1

 ארגוני SMSפתרונות להפצת  .1.1.1

1.1.1. FAX  TO  MAIL 

 גיבוי תכנים .1.1.1

  VPNשירות  .1.1

של ממומן  משתמשהספק יקים עבור מכבי רשת פנים ארגונית וירטואלית ויצרף כל  .1.1.1
  מכבי, ברשת הספק, לרשת זו. 

 יספק מענה למקרים הבאים :השירות  .1.1.1

 חיוג מקוצר בין כלל משתמשי מכבי. .א

 זיהוי ותמחור "שיחות בתוך הארגון" עבור חבילה ב' וחבילה ג'. .ב

 בתוך הארגון" עבור חבילה ב' וחבילה ג'. SMSזיהוי ותמחור " .ג

 כלל משתמשי מכבי. העברת שיחות ללא עלות מהקווים הנייחים של מכבי אל .ד

למען הסר ספק, "שיחות בתוך הארגון" עבור חבילה ב' וחבילה ג' יוגדרו כשיחות  .1.1.1
באחריות של מכבי אחר ו/או אל שלוחה נייחת של מכבי.  משתמששל מכבי אל  משתמשמ

מכבי להעביר לזוכה את כלל טווחי המספור הנייחים המצויים בבעלותה ובאחריות 
 רכות החיוב.הספק עדכון הטווחים במע

. וכן לרשת מכבימספרים ברצף, עבור  11,111קצות טווח מספור נוסף של הספק נדרש לה .1.1.1
ספרות או  4)מטה, סניפים( ע"י חיוג מספר מקוצר של  מכביהתקשורת הקווית של 

 המספר המלא.

, הספק יאפשר מכביבין הספק הזוכה למרכזיית  VPN-בממשק ה - VPNזיהוי שיחה דרך  .1.1.1
 למכבייהוי השיחה כפי שהוא נשלח ע"י המרכזייה. במידה ונדרש יסופקו להעביר את ז

 מתאימים על מנת לזהות את השיחה. חיוג ישיר חי"פמספרי 

 סלולאר חו"ל  .1.1

הן מתוך המדינה לחו"ל, הן בין מדינות בחו"ל והן  -הספק יאפשר שירותי חיוג חו"ל  .1.1.1
 מחו"ל לארץ. 

העולם. במסגרת הפתרון שיוצע לנוסעים לחו"ל הספק יספק פתרון גלובלי למדינות כלל  .1.1.1
יישמר מספרם האישי )המספר הישראלי ברשת הספק( לכלל היעדים בכל מדינות העולם 
ובנוסף, במסגרת הפתרון המוצע לעובד הנוסע לחו"ל, לא יוחלף מכשירו הפעיל בארץ 

 במכשיר אחר.
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ת. הספק יאפשר פיצול שירות סינון שיחות בחו"ל לכלל המשתמשים הינו ללא עלות נוספ .1.1.1
חשבון שירות הסלולאר חו"ל מסך החשבון השוטף של המשתמשים  , וחיוב ישירות של 

 העובד בגין שירות זה )במידה ומכבי יחליט על כך(.

. מכביחיוג מהארץ לחו"ל יהיה עפ"י תעריפי ספק השיחות לחו"ל )מב"ל( שייבחר ע"י  .1.1.1
למפעיל שיחות בינ"ל,  מכביאריים של הספק יאפשר שיוך מיידי של כלל הקווים הסלול

. השיוך יתבצע ללא מכביחדש של  משתמש, וידאג לבצע שיוך לכל מכביבחר תאותו 
 עלות. חיוב השיחות יתבצע ישירות בחשבון הסלולאר.

 ניוד מספרים  .1.1

 לרשת שלו.  מכביהספק יאפשר ניוד כל טווח המספרים הקיים כיום ב .1.1.1

, או בהתאם לתקנות/ הנחיות משרד מכבישעות, משליחת הבקשה ע"י  3ניוד יבוצע תוך  .1.1.1
 התקשורת, המוקדם מבניהם.

הספק יאפשר ניוד המשתמשים הממומנים והלא ממומנים אשר יצטרפו לתוכנית, ללא  .1.1.1
 לעיל. 2.5.3 -ו 2.5.2תוספת עלות ובכפוף לסעיפים 

 זמינות השירותים  .1.1

שת כוללות. איכויות הרשת המחויבת הינה על פי הגדרות הספק יתחייב לאיכויות ר .1.1.1
משרד התקשורת, כפי שנדרש ברישיון הרט"ן של הספק ובכל מקרה, איכויות הרשת לא 

 יהיו נמוכות מהאיכויות הבאות:

שיחות שלא ניתן להקים או הודעות שלא ניתן  - (Blocked Calls)שיחות חסומות  .א
להעביר מיד עם פקודת הקמת הקשר עקב אי זמינות משאבים של מערכת הרט"ן או 

כמות שיחות חסומות  -משאבים לקישור בין מערכת הרט"ן למערכות אחרות 
 .2%בשעות השיא לא תעלה על 

יוזם  המשתמשת שיחות שהופסקו שלא ביוזמ - (Dropped Calls)שיחות נופלות  .ב
כמות שיחות נופלות בשעות השיא לא  -מקבל השיחה  המשתמשהשיחה/הקישור או 

 .2%תעלה 

מהזמן בשעת  (99%)המערכת תעמוד בדרישות המפורטות תשעים ותשעה אחוזים  .ג
 השיא.

הנמצאים ברשת אשר אינה עומדת משתמשים  ,לנייד לספק אחר תהיה רשאית מכבי .ד
 .ללא תשלום דמי יציאה מתוכנית ברמת השירות הנדרשת, וזאת 

בטרם תחילת מתן השירותים ובמהלך כל תקופת ההסכם על הספק הזוכה לפרוס  .1.1.1
וכן בבתיהם  למשתמשיםלצורך הבטחת רמת שרות אופטימאלית  מכבימגברים באתרי 

 .מכביללא תוספת עלות ע"פ דרישת  מכבי, ע"פ הצורך,של מנהלים בכירים ב

יגיש הספק דו"ח הכולל  מכביאספקת המכשירים לעובדי עד חודש ימים לפני תחילת  .1.1.1
. במקרים של זמינות נמוכה יפעל הספק מכביפירוט איכות וזמינות הרשת בכל אתרי 

 מיידית לעיבוי הכיסוי ע"י:

 הפעלת אתרים חדשים. .א

 הפעלת אתרים סלולאריים ניידים. .ב

 עיבוי אתרים קיימים בתא שטח נתון. .ג

 לפתרון בעיות הכיסוי. (indoor)כיסוי תוך מבני  .ד

למקומות מיוחדים, לרבות בבתים ו/או מתקנים שבהם נדרש  repeatersהתקנת  .ה
 .מכבילשפר את זמינות הרשת, בכפוף לאישור  מכביהספק ע"י 

יוודא הספק כיסוי  מכביבכל מקרה, עד שבועיים לפני תחילת אספקת המכשירים לעובדי  .1.1.1
 .מכבימלא בזמינות הנדרשת בכלל אתרי 

ימי עבודה  2הלך ההסכם, הספק ייתן מענה מלא לכל תקלה בזמינות הרשת בתוך במ .1.1.1
 .מכבימיום ההודעה על התקלה ע"י גורם מוסמך מטעם 



 

 
18 

, יידרש מכביבמקרים מיוחדים, ובמקומות בהם הספק אינו מספק כיסוי מלא לאתרי  .1.1.1
 הספק לפתרון חלופי, ללא תשלום נוסף.

 שירותי ניהול ואבטחת מידע .1.1

נדרש לפרט את יכולותיו בתחום זה ולפרט על המוצרים ו/או שירותים אותם הוא הספק  .1.1.1
יכול להציע. כמו כן הספק נדרש לפרט האם ביכולתו לתמוך גם במכשירים שלא נרכשו 

 ממנו ו/או מכשירים ברשתות מתחרות.

הספק נדרש להציג תרשים טכנולוגי של הפיתרון המוצע. בנוסף, על הספק לפרט את  .1.1.1
 לצורך הטמעת הפיתרון. מכביהטכניות המרכזיות הנדרשות מ הדרישות

 :דרישות מערכות מידע ושירותים נוספים .1.1

יכולת להתקנת אפליקציות ארגוניות כגון  -מכביתמיכה במוצרים לסנכרון הקיימים ב .1.1.1
 MDMמערכת 

 מערכת לניהול המכשיר .2.8.2

 24/7על המערכת להיות זמינה  .א

 מכביניהול המערכת ע"י גורמים ב .ב

 רכת לתמוך בשרידות מקומית וגיאוגרפיתעל המע .ג

 ניהול ממשקים במכשיר הסלולארי: .2.8.3

 WiFiתמיכה בבקרה על ממשק   .א

 Bluetoothתמיכה בבקרה על ממשק   .ב

 יכולת אכיפה ע"פ הממשק ע"פ השימוש:  .ג

 )ממשק משתמש )דיבורית 

 העברת קבצים 

 )אופציונאלי(  IRתמיכה בבקרה על ממשק   .ד

 USBתמיכה בבקרה על ממשק   .ה

 יכולת אכיפה ע"פ הממשק ע"פ השימוש:  .ו

 ( רכיב אחסון מידעmass storage) 

  טעינה חשמלית של המכשיר 

 )אופציונאלי(  GPSתמיכה בבקרה על ממשק   .ז

 תמיכה בבקרה על ממשק  מצלמה  )אופציונאלי( .ח

 ( )אופציונאלי(sd cardתמיכה בבקרה על ממשק כרטיס זיכרון פנימי ) .ט

 המכשיר. )אופציונאלי( על APNיכולת ניהול מודול  .י

יכולת ביטול השימוש במכשיר ביכול של "מודם סלולארי" לגישה לאינטרנט  .יא
 (.WiFi ,Bluetooth ,Usbלמחשבים נוספים )

 )אופציונאלי(.  GPSיכולת איתור המכשיר)מיקום( ע"י טכנולוגיית  .יב

 

 ניהול מערכת הפעלה המכשיר הסלולארי .2.8.4

 שליטה על מערכת הפעלה .א

 שליטה על עדכון גרסאות מערכת הפעלה  .ב
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 תמיכה באכיפה של מערכת הפעלה מקורית. .ג

 ניהול האפליקציות והמידע על המכשיר הסלולארי .2.8.5

 תמיכה התקנת אפליקציות על המכשיר הסלולארי .א

 תמיכה הסרת אפליקציות על המכשיר הסלולארי .ב

 תמיכה עדכון האפליקציות על המכשיר הסלולארי  .ג

  מכבילחצרות  יכולת גיבוי המכשיר .ד

 Smartphone –יכולת אכיפת הצפנה של מידע בזיכרון ה  .ה

 יכולת אכיפת הצפנה של מידע בכרטיס זיכרון חיצוני . .ו

 Remote Wipe –תמיכה ב  .ז

 ניהול ממשק המשתמש  .2.8.6

 Smartphone -יכולת אכיפת הזדהות בהדלקת ה  .א

 יכולת לאכוף מדיניות סיסמאות  .ב

לאחר פרק זמן ללא  Smartphone -ה יכולת שליטה על נעילה אוטומטית של  .ג
 שימוש 

  Remote Lock -תמיכה ב .ד

 ניטור .2.8.7

 ONLINE -ב מכבייכולת לדיווח על אירועים למערכות הניטור של  .א

 יכולת הפקת דוחות תקופתיים  .ב

 שנים 7על המערכת לשמור את כלל האירועים בה למשך  .ג

 מערכת לסנכרון דוא"ל ארגוני   .2.8.8

 שרת ארגוני. ( מולAESתמיכה בהצפנת תקשורת ) .א

 )אופציונאלי(  Certificatesתמיכה בהזדהות עם  .ב

 מאובטח DMZמערכת התומכת בארכיטקטורת  .ג

 הפרדה בין שרותי הדוא"ל הארגוני לשרותי הדוא"ל הפרטי  .ד

 תמיכה ביכולת לחסימת שליחת צרופות  .ה

 שירותי רשת  .2.8.9

 ומספר חומרתי של המכשיר . SIM-זיהוי חד ערכי של ה .א

 ר.מניעת שכפול המכשי .ב

 יכולת לחסימת המכשיר עם קבלת ההודעה על גניבה/אובדן . .ג

 יכולת איתור המכשיר)מיקום( רשת הסלולארית. )אופציונאלי( .ד

 אמנת שירות  .2.8.11

 של מוקד תמיכה על  24/7נדרש שירות של  .א

 הודעה על גניבה מכשיר 

 הודעה על אובדן מכשיר 

 מוקד טכני לתפעול המערכת  

 מוקד טכני לטיפול בתקלות המערכת 
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 מימוש: .1

 כללי  .1.1

 45ינוהל על ידי הספק ויימשך עד  מכבימימוש ההקמה וההטמעה של שירותי הספק ב .1.1.1
 יום מיום החתימה על החוזה )כאשר תהליך ההחלפה בפועל יתבצע ברציפות(.

 לספק אחריות מלאה על מימוש הפרויקט על פי תוכנית העבודה שתפורט להלן. .1.1.1

 גורמים מעורבים מטעם הספק  .1.1

 מנהל לקוח .1.1.1

על הספק למנות מיד עם החתימה על החוזה מנהל לקוח לצורך ניהול פרויקט  .א
. מנהל הלקוח ילווה את הפרויקט מכביההקמה וההטמעה של שירותי הספק ב

 מתחילתו ועד סיומו.

 נציג טכני .1.1.1

על הספק למנות נציג טכני אשר באחריותו לספק מענה לכל דרישות הכיסוי  .א
 זה. מכרזוהקליטה ברשת הספק המפורטות ב

, כולל כיסוי בתוך מכביבמסגרת אחריותו, ידאג הנציג לפתרון בעיות בכל אתרי  .ב
 המשתמשים )במידת הצורך(.ובבתי  מכבימבני 

ח המפרט את כלל הבדיקות שביצע ”דו למכביעם סיום הפרויקט יגיש הנציג הטכני  .ג
 .מכרזתואם לדרישות ה מכביעל מנת לוודא כי הכיסוי באתרי 

 נציג ציוד קצה .1.1.1

כלל בבחירת ציוד קצה עבור  מכביל הספק למנות נציג ציוד קצה אשר ילווה את ע .א
 המשתמשים.

במסגרת אחריותו, יספק הנציג מידע מלא לגבי הציוד המוצע ע"י הספק כולל מתן  .ב
 זה. מכרזחוות דעת מקצועית לגבי התאמתו לצרכים המוגדרים ב

 תוכנית עבודה: .1.1

ימים מהודעה  7תוכנית עבודה כוללת ומפורטת תוך  מכביהספק מתחייב להכין בשיתוף  .1.1.1
 .מכביעל זכייה אשר תוגש למנהל המוצר מטעם 

 תוכנית העבודה תכלול: .1.1.1

 .מכבישלבי ביצוע הפרויקט לרבות כוח אדם בכל שלב ושלב ובכל אתרי  .א

 הגדרת כוח אדם וכמות צוותים להתקנת הדיבוריות ברכבים. .ב

 שירים וכו'.העתקת זיכרונות, הדרכה על תפעול המכ .ג

 אבני דרך ראשיות לביצוע. .ד

 אופן דיווח ומעקב אחר ביצוע. .ה

 לו"ז לביצוע הפרויקט. .ו

בתום כל יום חלוקה תתבצע ישיבת הערכת מצב, בה יועלו לקחים ומסקנות מהשבוע  .1.1.1
 שחלף, תוך קביעת נהלי עבודה להמשך התהליך.

לה שלהלן יש לו"ז להקמת הפרויקט ע"י הספק הזוכה: )הערה: את מספר הימים בטב .1.1.1
 למנות קלנדרית(

 

 

 



 

 
21 

 לו"ז תאור הפעולות מס'

 מכביהגשת תוכנית עבודה כוללת לאישור  1
ימים מיום הודעה  7תוך 

 מכרזלספק על זכייה ב

 מכביהקצאת מכשירים לבחירת  2
ימים מחתימה על  7תוך 

 החוזה

3 
תחילת אספקת מכשירים סלולאריים לרבות 

המכשירים הקיימים הציוד הנלווה ובהחלפת 
 כיום

ימים מיום חתימה  14תוך 
 על החוזה

4 
גמר הפרויקט לרבות התקנות הדיבוריות 

 ברכבים
ימים מיום מחתימה  45תוך 

 על החוזה

דו"ח חלוקת מכשירים )טלפון/עובד(, שיכלול את שם  למכביעם תום הפרויקט יוגש  .1.1.1
והשירותים אשר   SIM -ה העובד, מספר הטלפון, סוג המכשיר, מספרו הסידורי, מספר

 .מכבימאוקטבים עבורו )כולל תימחורם( וכל פרמטר נוסף שיידרש על ידי 

 מועדי אספקה, התקנה והפעלה : .1.1

הפזורים למשתמשיה  מכביהספק יתחייב להתחיל לספק את כלל הציוד המוזמן על ידי  .1.1.1
ימים  45ימים מיום החתימה על החוזה ולסיים את חלוקתו עד  14ברחבי הארץ תוך 
  .מחתימה על החוזה

דיבורית אלחוטית לרכב וציוד נלווה כמוגדר במכרז כולל ציוד הסופק משתמש ילכל  .1.1.1
 ושובר התקנת דיבורית.

 

הכנסה לשירות וחיבור של קו לכל מכשיר סלולרי יבוצע עם ניפוק המכשיר וזאת לאחר  .1.1.1
במסגרת   החתימה על התחייבות אישית של המשתמש לתשלום שיחות ושירותים שאינן

 ההתקשרות עם מכבי באישור נציג מכבי ומנהל הפרוייקט מטעם הספק.

 אספקת הציוד  .1.1.1

אספקת הציוד תתבצע בצורה מרוכזת באתרי במסגרת ההצטרפות הראשונית,  .א
. במועדים אלו יגיעו מכבי: הספק יתאם מועדי אספקה מרוכזים מול נציג מכבי

 + ציוד נלווה(. ציודוד )השיקבעו נציגי הספק עם חבילות הצי מכבילאתרי 

יקבל שובר התקנת דיבורית ו/או מכשיר קבוע לרכב. התיאום משתמש כל   .ב
אשר לא מימש את השובר משתמש וההתקנה יתבצעו ישירות מול מרכזי השירות. 

 תישמר לו הזכות להתקנת דיבורית במהלך כל תקופת ההסכם.

עד  9:11ה' משעה -ם ימים א'הינ מכביהמועדים לצורך אספקה מרוכזת של ציוד באתרי  .1.1.1
 , פרט לערבי חג.16:31

לשם  למכביעל טפסים שלא הועברו המשתמשים על הספק להתחייב לא להחתים את  .1.1.1
יובהר כי רק מסמכים המאושרים ע"י מכבי  אישור, לרבות מסמכי התחייבות שונים.

 יקבלו תוקף.

ים החדשים. הספק נדרש לבצע העתקת זיכרונות מהמכשירים הקיימים אל המכשיר .1.1.1
 .מכבילא יימסרו לספק, אלא יישארו ברשות  מכביהמכשירים הקיימים ב

הספק נדרש לפרט אלו עוד שירותים הוא יכול להעתיק מהמכשירים הישנים, לרבות  .1.1.1
 הודעות טקסט, תמונות ועוד.

 התקנת דיבוריות אלחוטיות/ מכשיר קבוע : .1.1

ברחבי הארץ. למעט מנהלים התקנת הדיבוריות תבוצע במרכזי השירות של הספק  .1.1.1
 ., בתיאום מראשבמתקני מכבי בכירים אשר להם תבוצע ההתקנה

באחריות הספק הזוכה לפרק את הדיבוריות הקיימות ולהתקין במקומן את הדיבוריות  .1.1.1
 החדשות, ללא תוספת עלות.
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 הדרכה : .1.1

 למשתמשיםהדרכה  .1.1.1

במהלך כל ימי החלפת המכשירים לרבות בעת השדרוגים, יהיו מדריכים של הספק  .א
 בתפעול המכשירים.כלל המשתמשים לכל סוגי הטלפונים שידריכו את 

 ההדרכות יכללו את הנושאים הבאים: .ב

 תפעול המכשיר (1

 תפעול הציוד הנילווה (1

 שימוש בשירותי הרשת של הספק (1

 ועוד( GPSכרון מיילים, שימוש בשירותי הערך המוסף של הספק )סנ (1

הסבר על מערך השירות של הספק בכלל ורמת השירות המוצעת לעובדי  (1
 בפרט מכבי

 הסבר לגבי חשבונית הספק  (1

 שירותי סלולאר חו"ל (1

בהם תתבצע חלוקה מרוכזת, ובלבד  מכביההדרכות יבוצעו פיזית בכל אחד מאתרי  .ג
 .משתמשים 15-שקיימים בה למעלה מ

מיד עם קבלת המשתמשים באתר ההחלפה וידריכו את  המדריכים יהיו נוכחים .ד
 המכשירים החדשים.

 )לקוח מועדף( VIPהדרכה ללקוחות  .1.1.1

יבוצעו באופן אישי על ידי נציגי הספק, אם  מכבימנהלים בכירים ב 51 -הדרכות לכ .א
 יהיה צורך.

 .מכביההדרכות יבוצעו בתאום מלא מול נציג  .ב

 מכביהדרכה לנציגי  .1.1.1

האחראים  מכבייום מיום החתימה על ההסכם ידריכו נציגי הספק את נציגי  14תוך  .א
 והמתפעלים את שירותי הספק בכל מרכיבי המערכת ושירותי הספק.

ההדרכה תבוצע ביום מרוכז אחד ועל פי הצורך במהלך כל ההסכם. התשלום עבור  .ב
 ההדרכה כלול במחיר השירות ולא יגבה עבורו כל תשלום נוסף.

 רכה תכלול בין השאר את הנושאים הבאים:ההד .ג

הסבר כללי על שירותי הספק הקיימים ושירותים עתידיים. כולל מערכות  (1
 ואפליקציות חדשות.

 שוטף.ההסבר על מערך השירות ואופן תפעולו  (1

תפעול הציוד המוצע למשתמשים: טלפונים על סוגם, קישור ישיר,  (1
 דיבוריות, מודמים וכו'.

החשבוניות והדוחות, לרבות חשבוניות המונפקות לעובדים הדרכה על מבנה  (1
 עקב פיצול החשבוניות.

כולל קישוריות למערכות  BILLING-הדרכה מלאה על תוכנת מערכת ה (1
 .מכביחיצוניות, הפקת דו"חות וסיכומים בחתכים שונים לפי דרישת 

 .חשבונותלבקרת  WEBהדרכה מלאה למערכת  (1

 טלפונים ספר .1.1.1

מספרים  3,111הספק נדרש לספק ספר טלפונים של מכשירי הסלולר של מכבי )עד  .א
 שיוגש ע"י מכבי לספק הזוכה. בלבד( בפורמט 
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 יום מסיום פרוייקט ההקמה, ללא תוספת עלויות למכבי. 45ספר הטלפונים יופץ תוך  .1
 עול שוטף :תפ

 שירות שוטף .1.1

 מנהל/ת לקוח .1.1.1

עם החתימה על הסכם ההתקשרות ימנה הספק מנהל/ת לקוח אשר באחריותו ניהול  .א
כלל השירותים שינתנו מטעם הספק ויהווה הכתובת אצל הספק לכל עניין הקשור 

 זה. מכרזלהתקשרות מכוח 

חודשים לפחות אצל הספק בתחום ניהול  18מנהל הלקוח יהיה בעל ניסיון של  .ב
 לקוחות אסטרטגיים.

 עפ"י דרישה ובכל מקרה, לפחות אחת לחודש.  מכבייהיה נוכח במנהל הלקוח  .ג

לא יהיה שבע רצון מתפקוד מנהל הלקוח, תישמר לו הזכות להגיש  מכביבמידה ו .ד
יום ממועד  31בקשה להחליפו. הספק מתחייב לספק מנהל לקוח חלופי תוך 

 .מכביבקשת 

 מוקד שירות ותמיכה לאנשי הקשר .1.1.1

ימנה הספק לפחות שני נציגי שירות אישיים עם החתימה על הסכם ההתקשרות  .א
 המנהלים את ההסכם. מכביאשר יאיישו מוקד שירות ותמיכה ייעודי לנציגי 

 .19:11-18:11ה', בשעות -המוקד יהיה פעיל בימים א' .ב

 המוקד יהווה גיבוי לנציג הקבוע, במקרי הצורך. .ג

עה במשיבון זמן התגובה לכל פנייה למוקד זה יהיה מיידי. במקרה והושארה הוד .ד
 תוך שעתיים. מכבינציג השירות או נשלח מייל, יחזור נציג הספק לנציג 

, ובכלל זה: למכביהמוקד יספק מענה מיידי לכל הנושאים התפעוליים הקשורים  .ה
, קבלת הזמנות ואספקת ציוד, טיפול בתקלות, מכבימתן מענה זמין לאנשי הקשר ב

 . מכביצון של אנשי הקשר בעדכונים ושינויים ללקוח, אחריות לשביעות ר

 למשתמשיםמוקד שירות  .1.1.1

ימים  7שעות ביממה,  24מוקד עסקי אשר יפעל לרשות המשתמשים הספק יעמיד  .א
 ימים בשנה )למעט יום כיפור( ויאויש בנציגי שירות מקצועיים. 364בשבוע, 

מהפניות למוקד ייענו תוך  91%זמן ההמתנה לנציג שירות טלפוני יהיה כך שלפחות  .ב
 שניות.  91

 בין היתר בנושאים הבאים: מכביי משתמשהמוקד ישמש לפניות  .ג

 דיווח על תקלה/אובדן/גניבה. (1

 תמיכה תפעולית והדרכה למשתמשים. (1

 ברור חיובים ומידע על חשבונות. (1

 מתן מידע כללי בנושאים שונים, כגון: מיקום תחנות שירות.  (1

 שירותי מידע ותפעול לנוסעים לחו"ל. (1

לבצע באמצעות המוקד  המשתמשיגדיר עבור הספק אילו פעילויות רשאי  מכבי .ד
 בלבד.  מכביבאמצעות נציג  המשתמשואילו פעילויות יבוצעו עבור 

 תחנות שירות .1.1.1

את כלל תחנות השירות שברשותו בפריסה  מכביי משתמשהספק יעמיד לרשות  .א
 יזוהו כלקוח עסקי מועדף. מכביי משתמשארצית. 

בתחנות אלו לרמת השירות ולכלל ההטבות המוגדרות בהסכם כל משתמש יזכה  .ב
 שייחתם מול הספק.



 

 
24 

הספק נדרש שזמן התגובה בין הגעת העובד לתחנת  -זמן תגובה לטיפול בתקלה  .ג
 השירות ועד לסיום הטיפול בתקלה לא יעלה על שעה אחת.

בשעות ויום ו' וערבי חג  19:11-18:11בשעות לפחות ה', -המוקד יהיה פעיל בימים א' .ד
19:11-13:11. 

 נציג/ ה קבוע/ה של הספק .1.1.1

הספק יעמיד לרשות מכבי נציג/ה קבוע/ה, במשרה מלאה, בעל הכשרה מתאימה  .א
 למכלול השירותים הסלולריים שיספק הספק כמפורט במפרט זה. 

שעות פעילותו של העובד תיקבענה בתיאום עם מכבי ותהיינה במסגרת שעות  .ב
 העבודה המקובלות במכבי.

 הדרישות המינימלית מנציג הספק:להלן  .ג

 חודשים לפחות במתן שירות בתחום הסלולר. 18בעל ניסיון של לפחות  (1

 הכרות מעמיקה עם רשת ושירותי של הספק. (1

הכרות מעמיקה עם מכשירי הקצה כולל יכולת מתן מענה לתקלות, תפעול  (1
 והדרכת משתמשים.

ומבנה ( של הספק BILLINGהכרות מעמיקה עם מערכת החיוב ) (1
 החשבוניות.

הספק נדרש, לצורך עבודה שוטפת של הנציג/ה, להתקין עמדת עבודה הכוללת  .ד
מחשב שמקושר למערכות המידע של הספק, בדומה לעמדת עבודה במוקד שירות של 
הספק כדי לספק מענה לכלל דרישות מכבי, עמדת המחשב והתוכנות המותקנות 

 עליה יהיו על חשבון הספק.

 אחריות הנדרשים מהנציג הקבוע: תפקידים ותחומי .ה

 והשירותים המוצעים במסגרת המכרז.אחריות לאספקת כלל הציוד  (1

 למכלול הגורמים מטעם הספק. מכביתאום פעילויות בין נציגי  (1

 טיפול בהזמנות ושינויים במכלול השירותים המוצעים. (1

תיקון תקלות במכלול השירותים המוצעים לרבות הקישור הישיר עד  (1
 קלה. לסגירת הת

טיפול בבירורים שונים בהקשר לשרותים הניתנים ע"י הספק לרבות בירור  (1
 חיובי חשבונות .

בתפעול שוטף של מכלול הציוד  ביצוע הדרכה לכלל משתמשי מכבי (1
 והשירותים המוצעים.

נציג/ה השירות יחזיק מלאי של מכשירים, סוללות וכל ציוד היקפי אחר לכל דגם של  .ו
 לתמוך בעובדי מכבי. מכשיר שנמצא במכבי כדי

במידה ומכל סיבה שהיא לא יוכל נציג השרות הקבוע של הספק במכבי להגיע  .ז
 לעבודה, ידאג הספק למחליף שיקבל אישור לפעילותו ממנהל התפעול.

יום לפני תחילת  15הספק יגיש לאישור מכבי את מועמדותו של נציג השרות עד   .ח
 הפרויקט אספקת המכשירים. 

לבקש מהספק להחליף את הנציג ללא כל הסבר ועל הספק  מכבי תהיה רשאית .ט
 ימים מבקשת מכבי. 7להעמיד מחליף, שאושר ע"י מכבי תוך 

מכבי תספק לנציג/ה מטעם הספק סביבת עבודה כולל שולחן עבודה, ארון נעול  .י
 לאחסון, שלוחת טלפון ואישור כניסה.

 תהליכים .1.1

 : בהצטרפות השוטפתלמשתמשים לא ממומנים תהליך הנפקת מכשיר סלולאר  .1.1.1

 .חדש ימלא טופס בקשה ויחתום על הרשאה כספית לספק הסלולארמשתמש  .א
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 יום עסקים אחד.שתמש לא יאוחר מהספק יספק מכשיר למ .ב

 .למכביבאחריות הספק לעדכן את בסיס הנתונים כולל הפקת דו"ח עדכון חודשי  .ג

 לספק הסלולאר: המשתמש הממומןתהליך ניתוק הקשר בין  .1.1.1

 שסיים את עבודתו.משתמש הודעה בכתב לספק לגבי כל עביר ת מכבי .א

עד  למכביבאחריות הספק לעדכן את בסיס הנתונים כולל הפקת דו"ח עדכון חודשי  .ב
 יום מתום מחזור החיוב. 14

 טיפול בתקלות .1.1.1

יטופלו במרכזי השירות של הספק או ע"י שירות  מכביי משתמשתקלות במכשירי  .א
 שליחים.

 שעתייםעד  משתמשתיסגר לאחר סיום טיפול מלא בתקלה הנפתחת במרכז שירות  .ב
 ממועד פתיחתה.

, יעביר מכביתתועד ע"י הספק במערכותיו. עפ"י דרישת  מכביכל תקלה במכשיר של  .ג
יום, דוחות הכוללים את הנתונים הבאים. הדוחות יהיו ברמת אזורי  14הספק , תוך 

 שירות: 

 כמות תקלות פתוחות. (1

 כמות תקלות סגורות. (1

 לות חוזרות.כמות תק (1

 התפלגות התקלות לפי סוגן. (1

 משך זמן ממוצע לטיפול בתקלות. (1

 זה. מכרזכמות התקלות אשר נסגרו מעבר לרמת השירות הנדרשת ב (1

 : עבור משתמשים ממומנים שירות שליחים .1.1.1

במקרה הצורך, יספק הספק מכשירים חדשים, יחליף מכשירים תקולים וכן יספק  .א
 לופיים ע"י שירות שליחים חינם.אביזרים נלווים וסימים חדשים וח

שעות.  48המכשיר המתוקן תוך  משתמשמכשיר שנלקח לתיקון ע"י שליח יוחזר ל .ב
 מכשיר חלופי ומטען תואם. משתמשכמו כן, יסופק ל

שעות  24, תוך המשתמשואתריה השונים או בבית  מכביהשירות יינתן במטה  .ג
)כלול במחיר השירות(. יובהר, כי כל  למכבימפתיחת הקריאה, ללא עלות נוספת 

 רשאי לפתוח קריאה לכל מטרה.ממומן  משתמש

 שליחויות אלה תהיינה ללא הגבלה וללא עלות. .ד

 אובדן/גניבה/ נזק מוחלט .1.1.1

בכל מקרה של אירוע אובדן / גניבה או נזק מוחלט של מכשיר יספק הספק מכשיר  .א
 זהה חלופי.

  תבמקרים שלעיל ישלם המשתמש השתתפות עצמי .ב

תביעות ביטוח ללא עלות לשנה, עבור כל דגמי המכשירים  5%יינתנו למכבי  .ג
 הנבחרים.

 

 )לקוח מועדף( VIPשירות  .1.1

יינתן למנהלים  VIP. שירות מכבימטרת השירות מתן מענה מיידי למנהלים הבכירים של  .1.1.1
 מנהלים(.  51-)כ מכביהבכירים של 
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באופן אישי, כולל  משתמשיםידאג ל , אשרDATAונציג  השירות יינתן על ידי מוקד יעודי .1.1.1
שמירה על קשר במהלך כל תקופת ההתקשרות, לבחינת צרכיהם ושביעות רצונם 

 מהשירות.

, או באמצעות המנהל התפעולי המשתמשתתבצע באופן ישיר על ידי  VIP-פניה לשירות ה .1.1.1
 יהיה מיידי עד למתן מענה ופתרון מלא VIPאו נציג מטעמו. הטיפול בלקוח  מכבישל 

 לבעיה. השירות כולל החלפת מכשיר, העברת זכרונות, דיבורית ואביזרים נלווים.

לצורך הטיפול בדרישות השירות השונות במסגרת שירות זה, יפעיל הספק שירות  .1.1.1
. בכל או נציג מטעמו מכבישליחים אשר יספק מענה מידי לפנייה של המנהל התפעולי של 

 שעות.  4מקרה, מועד הגעת השליח ללקוח מרגע הפנייה לספק לא יעלה על 

 

 חיובים וחשבונות  .1.1

 כללי .1.1.1

חשבונות, בהתאם למחלקות פנימיות -יוגדרו מספר תתי מכביתחת חשבון האב של  .א
 . הדו"חות אשר יופקו על ידי הספק יתמכו בפילוח על בסיס זה.מכביב

ת ברורה לתשלום הן ברמת לקוח )כלל הספק נדרש להציג מדי חודש חשבוני .ב
. בטרם החתימה על ההסכם יציג הספק לנציגי משתמש( והן ברמת מכביי משתמש

 את פורמט החשבונית אשר תישלח מדי חודש. מכבי

מחזור החיוב יהיה הראשון  -החשבונית תהיה מתחילת חודש קלנדרי ועד סופו  .ג
 לחודש.

ן באמצעות קובץ אשר יישלח ישירות החשבונית תוגש הן בפורמט קשיח )נייר( וה .ד
 .למכבי

 תאור החשבונית .1.1.1

 בחשבונית יופיעו לפחות מרכיבי התשלום הבאים: .א

 עלות חבילה -תשלום קבוע  (1

 משך וחיוב -שיחות חוץ ארגוניות  (1

 משך וחיוב -שיחות פנים ארגוניות  (1

1) SMS  כמות ועלות  -חוץ ארגוני 

1) SMS  כמות ועלות -פנים ארגוני 

 כמות ועלות - DATA ,WAPשירותי  (1

 DATA-ו SMSמשך ועלות בחלוקה לשיחות,  -שירותי סלולאר חו"ל  (1
 חו"ל(-ובחלוקה עפ"י יעד השירות )יוצאת, נכנסת, מקומית, חו"ל

 כמות ועלות בחלוקה עפ"י סוג השירות -שירותי תוכן  (1

 חיוב עבור ציוד קצה (1

 חיובים חד פעמיים בגין ציוד (11

 חיובים וזיכויים שונים (11

 המעסיקהשתתפות  (11

ימי עבודה. הספק יזכה  7כל טעות בחשבונות הספק הכוללת חיוב שגוי תטופל בתוך  .ב
( בעבור הטעויות בהחזר מכבי)בהתאם לבקשת נציג  המשתמשיםו/או את  מכביאת 

 מלא מיד בחשבונית העוקבת.
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 מערכת לניהול חשבונות  .1.1.1

וכן את  ימכבהספק יידרש לספק, ללא עלות נוספת, מערכת המציגה את חיובי  .א
פירוטי השיחות. הגורמים המורשים יוכלו לצפות בחשבונות אלו ברמת סה"כ 

 וברמת סוגי שירותים. 

 במכבי.משתמשים  4 -למערכת תתאפשר גישה ארגונית ל .ב

באחריות הספק להזין את המערכת בנתוני החשבונות אחת לחודש, שבוע לאחר  .ג
בפועל של מכבי לספק בגין  הפקת החשבונית, ובכל מקרה לפחות שבוע לפני התשלום

 השירותים השוטפים.

 המערכת המוצעת תציג את חיובי וחשבונות הספק בצורה בהירה וידידותית.  .ד

המערכת תנהל מאגר נתונים ההיסטורי של הספק החל מקבלת החשבון הראשון,  .ה
 ולמשך שנה לפחות.

 המערכת תציג את נתוני החשבון הבאים: .ו

 עיון בחשבונות הטלפון. (1

 חשבונית מס.הצגת  (1

 .המשתמשוברמת  מכביברמת  -הצגת חשבון חודשי מפורט  (1

 קבלת מצב חשבון עדכני, לחודש חיוב אחרון.דוח   (1

 הצגת פירוטי שיחות של כלל המשתמשים. (1

מיון השיחות לפי הפרמטרים הבאים: תאריך, משך השיחה, מספר מחוייג,  (1
 סוג השיחה )בישראל, מישראל לחו"ל, בחו"ל(.

 בסעיף זה ניתן להורדה לקבצי אקסל.כל הדוחות  (1

 :המשתמשיםהמערכת תנהל בכרטיס קו את הנתונים הבאים של  .ז

 מספר קו (1

 משתמששם  (1

 מס' ת.ז. (1

 על פי קוד חיוב מחלקתי -שייכות ארגונית  (1

 )סכום בש"ח( המשתמשמשתמשדרגת ההשתתפות בחשבון  (1

 סוג חבילה (1

 סוג המכשיר (1

 תאריך קבלת המכשיר (1

 תמשמשציוד נילווה המשויך ל (1

הספק יספק במערכת פירוטי שיחות של המשתמשים לצרכי ניתוחים כלכליים  .ח
 וניתוח הרגלי צריכה של המשתמשים. 

 למשתמשים ממומנים פיצול חשבון .1.1.1

ובין המעביד, הן משתמש , פיצול חשבון בין המכביהספק יאפשר, בהתאם להחלטת  .א
 על בסיס סכום והן על בסיס שירותים.

 בלבד. מכביהחלטה על גובה הפיצול הינה של  .ב

שיחרוג  משתמשעד סכום שייקבע מראש.  המשתמששלם את חשבון ת מכבי .ג
 מהסכום שנקבע ישלם את ההפרש באמצעות אמצעי תשלום בבעלותו.
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 משתמשלקבוע ששירותים מסוימים ישולמו על ידי ה תרשאי מכביהיה תבנוסף,  .ד
 .מכביואילו אחרים ישולמו על ידי 

, הכוללת פירוט של PDFישלח הספק מדי חודש חשבונית בפורמט  ממומן משתמשל .ה
כל השירותים )פירוט שיחות, הודעות, גלישה וכו'( למייל האירגוני או לבית הלקוח, 

בחור לקבל את החשבונית באמצעות המשתמש ל. לחלופין יוכל מכביע"פ החלטת 
מהו החלק המשולם על ידי העובד הדואר )ללא עלות(. בחשבונית יופיע באופן ברור 

 ומהו החלק המשולם על ידי המעסיק.

יוכל לצפות בחשבון שלו ובפירוט השירותים השונים באתר  משתמשבנוסף, כל  .ו
 האינטרנט של הספק, באמצעות שם משתמש וסיסמא אישיים.

 

 קבצי חשבון .1.1.1

, הספק יספק מדי חודש קבצי דוחות חיוב, אשר יהיו תואמים לחשבונית המקור .א
 בנוסף למערכת לניהול מצאי וחשבונות מרכזית.

 עם הספק. מכבי, על פי מבנה קבוע אותו יגדיר Excelקבצי החיוב יישלחו בפורמט  .ב

ויכללו את פירוט חיובי החשבונות של  E-MAIL -הקבצים יועברו אחת לחודש ב .ג
 .מכביהמכשירים הסלולאריים של 

יימת חשיבות רבה לשמירה על ולכן ק מכבידו"חות אלו ישמשו למערכות בקרה ב .ד
יום.  31התראה של  למכביפורמט קבוע. במקרה של שינוי בדו"חות אלו ייתן הספק 

 הדוחות יהיו תואמים לחשבונות המקור.

 דו"ח מיסוי סלולאר .1.1.1

דו"ח מיסוי חודשי אשר ישמש לצורך חישוב זקיפת המס  למכביהספק יעביר  .א
 לעובדים בגין אחזקת טלפון סלולארי.

לכל חודש, כקובץ אקסל או מבנה אחר שיידרש ע"י  14-יוגש מדי חודש, עד ה הדו"ח  .ב
 , ישירות למייל ייעודי אשר יימסר לספק. מכבי

, ת.ז, חודש משתמש, שם משתמשהדו"ח יכיל לפחות את השדות הבאים: מספר  .ג
החיוב, סה"כ עלות עובד )ללא מע"מ(, סה"כ עלות מעביד )ללא מע"מ(, חישוב זקיפת 

  המס.

 

 שדרוג מכשירים  .1.1

מכשירים הנמצאים ברשות ההנהלה הבכירה, בכל  20הספק יאפשר ביצוע שדרוג עבור  .1.1.1
תקופת זמן לאחר המחצית הראשונה של ההסכם, תוך ביטול יתרת התשלומים עבור 
המכשיר הישן וללא הארכת ההסכם או משך התוכנית. ההתחייבות עבור המכשיר החדש 

 חודשים בלבד. 24 -תהייה ל

במידה ושדרוג המכשירים ידרוש החלפה והתאמה של ערכות הדיבוריות וציוד הנלווה,  .1.1.1
על הספק לספק ולהתקין את כל הציוד הנדרש, לרבות ערכות הדיבוריות, מטענים, 
סוללות, נרתיק למכשיר ודיבורית אישית על חשבונו של הספק, ללא חיוב כספי נוסף. 

לספק במועד החלפת המכשירים וללא תשלום  מובהר בזאת כי כל מכשירי הרט"ן יוחזרו
 דמי יציאה.

 סיום ההתקשרות .1.1

את כל המידע הדרוש כדוגמת: דוחות  למכביבכל עת, יעביר הספק ו מכבי,ע"פ בקשת  .1.1.1
סטטיסטיים, תמהילי שיחות, דגמי מכשירי קיימים, שיוך ויעוד הקווים, פריסת 

וכו'. הדוחות יועברו  משתמשמתאמים, דוח דמי יציאה מפורט מהסכם קיים ברמת 
 ימים מיום הבקשה. 7, תוך מכביבמבנה קובץ אקסל, ע"פ דרישת 

יישארו בידיהם. גם במקרה של הארכת  מכביעם סיום תקופת ההתקשרות, כל מכשירי  .1.1.1
 יהיה רשאי להשאיר את המכשירים ברשותו. מכביהסכם עם הספק, 
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 הצעה למשתמשים לא ממומנים .1.1

 .משתמשים לא ממומניםעבור  הספק יציע הצעה מסחרית נפרדת .1.1.1

מכשירים בלבד עבור משתמשים  6הספק יאפשר לכל משתמש שהינו עובד מכבי לרכוש  .1.1.1
 לא ממומנים שהינם בני משפחתו 

יהיו בבעלותם המלאה וללא כל למשתמשים לא ממומנים המכשירים אשר יוצעו  .1.1.1
 במימון חלקי או מלא בעלויות השירותים המוצעים.מכבי השתתפות של 

ניהול התוכנית יהיה של הספק אל מול המשתמשים הלא ממומנים  המבקשים להצטרף  .1.1.1
 לתוכנית ללא התערבות של איש הקשר או מורשה החתימה של מכבי.



 'בנספח 

 ה ס כ ם
 1621אביב, ביום ____  בחודש _________, -שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 מכבי שירותי בריאות 
 11/299עותמנית מס' אגודה  
 אביב-, היכל הסיטי, תל27מרח' המרד  
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי"אשר תיקרא להלן:  

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 __________________________ בע"מ 

 ח.פ. ____________________ 

 __________________מרח'  

 "הזוכה"אשר ייקרא להלן:  
 ;שנימצד 

 

 

 , לאספקת ציוד126/2112שמספרו שלבית -פומבי מוגבל עם בחינה דוומכבי פרסמה מכרז   הואיל
להסכם זה,   'כנספח א(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף "המכרז" :)להלןושירותי סלולאר 

 ;הימנוואשר מהווה חלק בלתי נפרד 
 

ואשר  ,למכרז כנספח ג'(, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" והזוכה הגיש הצעה למכרז )להלן: והואיל
 מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

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

 
לתנאים המפורטים בהסכם זה ובכל  והזוכה הסכים לספק את השירותים והציוד בהתאם והואיל

 נספחיו;
 
 

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך הוצהר,
 
 

 כללי 1

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

 כדי להשפיע על תוכנם.אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או  1.1

 :דם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחריבהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצ 1.1

 הסכם זה, על נספחיו. - "ההסכם"

 .מכרזל נספח ג' -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה"

הכל כמוגדר במכרז  אספקה של ציוד ותקשורת  סלולאר - "השירות2השירותים"
 המפורט במפרט ובהסכם זה על נספחיו.ולפי 
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שירותי אחזקה שוטפת הכוללים, תמיכה טכנית והדרכה  - "שירותי אחזקה שוטפת"
כל ימות השנה, תיקונים, תיקוני שבר, עדכוני תוכנה 

במצב תקין או  הציודואספקת חלפים הדרושים לשמירת 
 לשם השבת המערכת לתפעול תקין.

המועד בו תוכח הפעלתה התקינה של הציוד באתרי מכבי,   - "מועד מסירה"
פי המפרט שהוגדר, -לשביעות רצונם של המשתמשים, על

וכפי שיאושר בכתב  הציודלאחר שקיבלו הדרכה להפעלת 
 על ידי מנהל אתר מכבי.

 

 אנשי קשר 2

מכבי ממנה בזה את __________ להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם  .11.1
 זה.

 הזוכה ממנה בזה את __________ להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה. .11.1

נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות/מוצר, יהיה זמין לכל פניה מצד  .11.1
 ידי מכבי.-מכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם יידרש לכך על

 

 תקופת ההתקשרות 3

חודשים שתחילתה ביום  24עם הזוכה עבור המשתמשים הממומנים תהא לתקופה של ההתקשרות  1.1
על פי חוק. )להלן: "תקופת  –.  עבור משתמשים לא ממומנים 31/12/2114וסיומה ב  11/11/2113

ההתקשרות"(. למען הסר ספק גם אם מכשיר מסופק שלא בתחילת ההסכם , תקופת ההתקשרות 
 24סתיים עם תום תקופת ההסכם והתשלום בגין הציוד יימשך בגין שירותי הסלולר בגינו ת

 חודשים מיום אספקתו.

חודשים  12בנות  נוספות  שתי תקופותלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב,  11.1

 ( בתנאים מיטיבים בתיאום עם הספק.2( בתנאים זהים; או )1כל אחת )

 (."תקופות האופציה"להלן: , תוך שמירה על כל יתר הוראות ותנאי ההסכם ) 1.1

 15%, עד משתמשים הממומניםשל כמות ה פחתהניתן יהיה לבצע ה והאופציה בתקופת ההתקשרות 1.1
 מהכמות הכוללת, ללא תשלום קנס.

 

 והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות והציודהתחייבויות  4

(, "היצרן" )להלן:הציוד אותן הוא מציע ת והזוכה מצהיר ומתחייב, כי הינו סוכן מורשה של חבר 1.1
 יהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות. ניםוכי הסכם הרשאתו מאת היצר

הזוכה מתחייב, בכל תקופת ההתקשרות, לספק למכבי את  הציוד , והשירות בהתאם למפורט  1.1
בהסכם זה, במפרט ובהצעתו, ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה 

 ובמסמכי המכרז. 

כה מצהיר, כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע, ציוד הבדיקה והחלפים הדרושים לשם הזו 1.1
לשם מתן השירותים והציוד  והדרכה בהפעלתו, הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה, וכי בידו הציוד 

 פי כל דין, למתן השירותים-כל האישורים וההיתרים הנדרשים על

ה של יצרני הציוד, יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג, הזוכה מצהיר, כי בהיותו הסוכן המורש 1.1
בזמנים ובמועדים המפורטים בהסכם זה, חלקי חילוף וציוד לציוד, וכי עומדת לרשותו מעבדה 

וכן צוות אנשים מיומנים לשם מתן השירותים האמורים בהסכם זה, למשך  מורשית לתיקון הציוד 
 כל תקופת ההתקשרות.

או במידה והייצוג ישלל ממנו, מכל סיבה  ניםהיצראחד מיפסיק לייצג את הזוכה מתחייב, כי אם  1.1
שהיא, יודיע הזוכה למכבי מיד כשיוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את 
ההתקשרות עם הזוכה, והזוכה מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר מכבי ולמסור 

 לו את כל המידע הטכני הדרוש.
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וכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות, בצוות הז 1.1
 עובדים מיומן ובציוד תקין.

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

 

 אספקת הציוד והשירותים  5

יום ממועד חתימת הסכם זה בהתאם למוגדר  45תתבצע תוך  הצטרפות ראשונית לשירותי הספק   1.1
 במפרט. משתמשים ממומנים רשאים לקבל את הציוד עם שליח ללא עלות נוספת.

 שעות ממועד בקשת המשתמש/מכבי. 48תבוצע תוך  –הצטרפות שוטפת  1.1

 את כל השירותים הנלווים כמפורט במפרט.למכבי יעניק הזוכה  1.1

על הספק למנות מנהל פרויקט מטעמו לריכוז וניהול פרויקט החלפת  -לצורך ההצטרפות הראשונית  1.1
ילווה את  מכבי , התקנת המכשירים ברכב, אספקת ציוד נלווה וכן טיפול בתקלות. נציג ציודה

 הפרויקט מהצגת תוכנית העבודה ועד שלושה חודשים לפחות לאחר גמר הקמת הפרויקט. 

לשמור ולקיים הוראות כל דין במהלך ביצוע ההתקשרות, לתדרך, ליידע ולהנחות מתחייב זוכה ה 1.1
את עובדיו ושלוחיו כך שיבצעו תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת על הוראות כל דין הרלוונטי 

 לחוזה זה, לרבות דיני הבטיחות בעבודה.

ש ציוד מהזוכה.למען )ממומנים ולא ממומנים( תנתן האפשרות לבחור האם ומתי לרכו למשתמשים 1.1
הסר ספק מתן השירותים אינו מותנה ברכישת ציוד. בכל מקרה, יסופקו לכל המשתמשים סימים 
ומיקרו סים ללא הגבלה וללא עלות במהלך כל תקופת ההסכם, כך שיתאשפר למשתמשים להצטרף 

 לרשת הזוכה

וצע בתאום בין הזוכה הזוכה מתחייב לספק את הציוד לאתרי מכבי על פי תכנית עבודה שתכתב ותב 1.1
 למכבי.

 קבלת הציוד.הזוכה יחתים כל משתמש על  1.1

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

 הדרכה ותמיכה מקצועית 6

 במעמד אספקת הציוד ידריכו נציגי הזוכה את המשתמשים.  1.1

 בעברית.   מדריך למשתמש זוכה יספק עם כל ציוד  1.1

 הזוכה יספק תמיכה מקצועית ושוטפת בהפעלת הציוד, לפי הצורך או לפי פניה של מכבי. 1.1

 

 שירות תחזוקה לציוד  7

כל משתמש אשר נרכשים בגינו שירותי תקשורת זכאי לשירותי תחזוקה ללא תוספת עלות בין אם  1.1
 רכש המכשיר מהזוכה ובין אם לא, למעט במקרים הבאים:

בגינם המשתמש רשאי לרכוש שירותי תחזוקה בתשלום החל מהשנה  – s3מכשיר אייפון או גלקסי  1.1
 השנייה )שנה ראשונה המכשיר כולל אחריות יצרן(

 מכשירים אשר לא נרכשו מהזוכה ואשר הזוכה לא מספק שירותי תחזוקה למכשירים מדגמים אלו. 1.1

ולתו התקינה של כל הציוד, על כל האחריות הזוכה יהיה אחראי לפעהשירות ובמהלך תקופת  1.1
 , שירותי תחזוקה ותיקונים וכן תמיכה, יעוץ והדרכה למשתמשים. ללא תשלום נוסףרכיביו, ויספק, 

שירות התחזוקה ינתן בתחנות השירות של הזוכה ויכלול תמיכה טכנית, תיקונים, תיקוני שבר  1.1
אספקת חלפים הדרושים לשמירת )כתוצאה משימוש סביר(, טיפולים מונעים לפי הוראות היצרן, 

המערכת במצב תקין או לשם השבתה לתפעול תקין, ביקורות טכניות ועדכוני תוכנה למערכת, והכל 
ללא תוספת תשלום או תמורה מצד מכבי. השירות כולל את כל העבודות, החומרים והחלקים 

 הדרושים לשם ביצוע התחזוקה .
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והתקלה בציוד לא תתוקן בתחנת השירות . במקרה זה הזוכה יהיה ערוך לספק ציוד חלופי במידה  1.1
נשוא  ציודחלופי ברמה זהה או דומה לזו של ה המשתמש ציודמתחייב הזוכה להעמיד לרשות 

 הסכם זה ובאופן מיידי. 

-ויציג אותו למכבי בכל עת על הציודהזוכה ינהל ספר רישום מעקב אחר התיקונים והטיפולים בכל  1.1
 פי דרישת מכבי. 

באחריות הספק להחליף את הסוללות המקולקלות )סוללה תמורת סוללה( על פי צורך  -סוללות 1.1
 בלבד ללא חיוב המזמין עד תום תקופת ההתקשרות .

פי המלצת היצרן, ככל הדרוש -הזוכה מתחייב להחזיק ברשותו מלאי חלקים וחלקי חילוף על 1.1
כל ההסכם לפחות ממועד  לתיקון ולתחזוקת הציוד, לרבות תוכנות דרושות, וזאת לתקופה של

המסירה של כל ציוד וכל עוד הציוד בשימוש המשתמשים. סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו 
 סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 התמורה ותנאי תשלום 8

מות פי מכפלת התעריף ליחידה בכ-מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל 1.1
ידי מכבי -ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם על-היחידה שניתנה בפועל ושאושרה על

למען הסר ספק תשלום מכבי יבוצע  (."התמורה"לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק )להלן: 
ישירות לספק רק בגין משתמשים ממומנים ועד לגובה ההשתתפות כפי שתגדיר מכבי מעת לעת. כל 

תשלומים יבוצעו ישירות על ידי המשתמשים )ממומנים ולא ממומנים( ישירות לספק וללא יתר ה
אחריות או מעורבות מכבי. למען הסר ספק, כלל התשלומים בגין משתמש לא יעלו על הצעתו 

 הסופית של הזוכה.

מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים וההוצאות הכרוכים  1.1
 מעבר לתמורה. ףנוס תשלוםהשירותים והציוד, והזוכה לא יהא זכאי לכל באספקת 

בכל מקרה של שיווק מכשיר יורש למכשירים המוצעים במכרז  על ידי הזוכה,   מחירו לא יעלה על  1.1
המחיר של הדגם אותו ירש. המחיר הסופי , כולל מחיר דגמים שאינם יורשים ייקבע במשא ומתן, 

 משתמשים ממומנים ומשתמשים לא ממונים.הדבר נכון הן עבור 

 תנאי תשלום 1.1

חשבונית במבנה ברור ופשוט  ,הזוכה ישלח לכל משתמש, בין אם ממומן ובין אם לא 1.1.1
המפרט את התשלום בגין תקשורת וציוד ככל שרלבנטי. מסכום החשבונית יופחת 

יוב למען הסר ספק, ח סכום השתתפות מכבי כפי שתגדיר לזוכה. לעובדים הממומנים,
 המשתמש יבוצע לאחר משלוח החשבונית.

השתתפות מכבי בגין חלקה בתשלום המשתמשים הממומנים תבוצע בתנאי תשלום של  1.1.1
פי -ממועד הוצאת החשבונית, עליום(  66)שישים ושישה( יום )תום חודש +  66שוטף + 

ידי נציג מכבי. למן הסר ספק לא יבוצע -על ידי הזוכה ותאושר-חשבונית שתוגש על
 תשלום באמצעות הוראת קבע.

יתר התשלום יבוצע ישירות לספק על ידי המשתמשים ובאמצעות חיוב כרטיס  1.1.1
 אשראי/הוראת קבע לבחירת המשתמש.

החשבונית בגין השתתפות מכבי בגין חלקה בתשלום המשתמשים הממומנים תוגש לא  1.1.1
ים מתום חודש הפעילות. אם תוגש לאחר מועד זה, אזי )חמישה עשר( ימ 15-יאוחר מ

החשבונית למכבי תהא עבור השתתפותה בגין העובדים  התשלום יידחה בהתאמה.

( בהתאם לסכומי ההשתתפות 6הממומנים בחלוקה על פי מחוזות מכבי )כיום 
שתגדיר מכבי למשתמשים השונים. החשבונית תהא מרכזת במבנה שיוגדר על 

 ידי מכבי.

 ריותאח 9

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד,  1.1
יגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או למבוטחיה ילגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, ש

או בקשר עם אספקת _____________________, כמפורט עקב ו/ ,ו/או לצד שלישי כלשהו
 מוגדר בהסכם זה. ו
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הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה,  1.1
לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי כתוצאה 

 פי כל דין.-ו עלפי הסכם זה א-מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על

ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על 1.1
בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

פי -עלהזוכה מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו 
 פי כל דין.-הסכם זה ו/או על

מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכום שיגיע ממנה  1.1
פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם מהזוכה  בכל -לזוכה, בצירוף הצמדה וריבית על

 דרך אחרת.

את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות  הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק 1.1
פי ההסכם. למעלה מן הצורך יובהר, כי הזוכה -והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

ואחר  1995-מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה
י לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבל

שהזוכה, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם שיועסקו במתן 
השירותים, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל 

 פי החוק הנ"ל.-תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל

ראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי ההסכם הו 1.1
פי כל דין, ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות כלשהי בגין נזק/אובדן/הפסד וכד' -ו/או על

 המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה, כהגדרתם להלן.
 

 אחריות כוללת 11

 
 ריות לתקינות המערכת והציוד שיסופק והותקן, לפעולתם הרציפההספק הזוכה יישא באח 11.1

 והתקינה במשך כל תקופת ההתקשרות.       

 , כל פריט תקול אומכביבתקופת ההתקשרות יתקן הספק, או יחליף על חשבונו לפי דרישת  11.1
 ועפ"י רמת השירות שנקבעה. למכבילקוי שסופק ו/או הותקן על ידו ללא חיוב כספי נוסף        

 יובהר בזאת כי, ציוד הדורש תיקון חוזר )כתוצאה מתקלות טכניות( מעבר לשלוש פעמים 11.1
 חודשים, יוגדר כציוד לקוי אשר יוחלף ללא תנאי וללא תשלום  בגין 12-בתקופה של פחות מ      
 שעות מהדרישה של המנהל התפעולי. 24מכשיר חדש, תוך        

 ב כי הצעתו לא תכלול כל מכשיר או שירות שאין ביכולתו לספק ביום הגשתהספק מתחיי 11.1
 עליו לציין -ההצעה. בכל המקומות במפרט בהם נדרש המציע לפרט יכולותיו העתידיות        
 זה מהווה אישור של המגיש מכרזמפורש את המועד הצפוי למימוש יכולת זו. הגשת הצעה לב       
 וד המוצע על ידו הם רכיבים שבשירות ותחזוקה שוטפים, שהמציע בדק שאיןכי כל חלקי הצי       
 שום מידע על הפסקה מתוכננת של התמיכה בהם, ואין בעיה לספק חלפים עבורם למשך כל       
 תקופת החוזה )כולל בתקופה האופציה להארכה(.        

 ירים המוצעים על ידוהספק יתחייב לספק למשך כל תקופת ההתקשרות את השירותים והמכש 11.1
 וכן את השירותים העתידיים המתוכננים על ידו במסגרת התקשרות זו.       

 לאחר השנה הראשונה כפופה לרכישת שרות  3Sומכשיר גלקסי  5אחריות על מכשיר אייפון        
 תחזוקה      

 ות והשירותהתפעול השוטף של המכשירים, תיקונים וביצועי שינויים שכלולים במסגרת האחרי 11.1
 מול הספק או ע"י נציג/איש קשר  מהמשתמשיםבהסכם ההתקשרות יעשה ישירות ע"י כל אחד        
 .מכבימטעם        

 למעטיהיו רשאים להתנהל ישירות מול מרכזי השירות בכל נושא, המשתמשים הממומנים  11.1
 התנהל ישירות מולהמשתמשים הלא ממומנים יהיו רשאים לרוכים בעלות כספית.נושאים הכ       
 מרכזי השירות בכל נושא כולל נושאים הכרוכים בעלות כספית.       

 , וההיפך, ללא עלות כלשהי.SIMיוכל להחליף מסים רגיל למיקרו כל משתמש  11.1
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 יובהר כי שירותי תוכן הניתנים ע"י גורם שלישי יחסמו באופן גורף לכל המשתמשים. האפשרות 11.1
 מנציג  –לפתיחת שרותים אלו למשתמשים  תהא על פי אישור בכתב. למשתמשים ממומנים     
 על ידי המשתמש. -כבי, למשתמשים לא ממונים     

 דו"ח למשתמשים הממומניםבסיום כל רבעון, שבועיים ממועד סגירת החשבונית, ישלח הספק  11.11
 , כולל, אך לא רק, שיחות,המפרט את השימוש שערכו במכשיר. דו"ח זה יכלול כל הוצאה    
 הודעות, גלישה. הדו"ח יפריד בין שימוש בתשלום לבין שימוש ללא עלות. כמו כן, הדו"ח יפרט     
 את הכמות, המשך, הנפח והעלות של כל אחד מהשירותים הכלולים בדו"ח.     

 .םלמשתמשים הממומניכחלק מדו"ח זה יערוך הספק אופטימיזציה של החבילות המעודכנות  11.11
 , את החבילה בה הוא נמצא היום ואת החבילה אליה הוא מציעמשתמשהספק יציג, עבור כל     
 לעבור, על מנת לבצע ניצול אופטימלי של החבילה וההוצאות עליה. משתמשל     

 

  ביטוח 11

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על 11.1
ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הזוכה לערוך ולקיים על חשבונו הסכם זה או 

בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת  בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים
ו/או  "ביטוחי הספק" :ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלןזה ביטוחים" המסומן כנספח להסכם 

פי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו, ולעניין -וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על (,"הביטוחים"
ביטוח חבות מוצר למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת 

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

ן להמירם לסכומים בדולר וניתהביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח,  כי סכומי ,מובהר
 .ההסכםבתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת  ,ארה"ב

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר,  הזוכה 11.1
ה מעת תחודשנ הזוכהלשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי 

לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות כל מעשה 
יישא בכל מקרה בסכומי  הזוכהשיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי 

 .הזוכהההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 

לפני יום  14 -, לא יאוחר ממכבילהמציא ל הזוכהמתחייב  מכבי,ללא צורך בכל דרישה מצד  11.1
כאמור לעיל  הזוכהאישור בדבר עריכת ביטוחי  ,פי הסכם זה-מועד תחילת מתן השירותים על

מצהיר, כי ידוע  הזוכהבהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. 
ל ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין ע

פי -על הזוכהלהתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של 
 פי כל דין.-הסכם זה ו/או על

כדי לצמצם או לגרוע בצורה  הזוכהידי -כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על בהקשר זה מובהר, 11.1
 הזוכהם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכ

פי הסכם -אחראי לו על הזוכהבגין כל נזק שאו מי מטעמה ו/מכבי מחובתו לשפות ו/או לפצות את 
 פי כל דין.-זה ו/או על

תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב  הזוכהככל שתקופת ביטוחי  11.1

 Error! Referenceאישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  מכבילהפקיד בידי  הזוכה
source not found. קופת לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל ת

 פי ההסכם.-ההתקשרות על

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

 !Errorכנדרש בסעיפים  הזוכהידי -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 11.1
Reference source not found.  ו/אוError! Reference source not 

found.  בעיכוב כל תשלום , בין היתר, מכבילעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את
 לפי הסכם זה. זוכההמגיע ל

-לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"אכבי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למ
1971. 

 הזוכהידי -אישור עריכת הביטוחים שיומצא על , לבדוק אתת, אך לא חייבתהא רשאימכבי ת 11.1
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת  כאמור לעיל, והזוכה
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 ,מתחייבמצהיר ו הזוכה. זה 11 סעיף פי -נשוא האישור להתחייבויותיו עללהתאים את הביטוחים 
מכבי ו/או מי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי כי זכויות 

א אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, וכל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשמטעמה 
סכם זה פי ה-על הזוכהותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו -ו/או על
 אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

, וכי מכביידי -נם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלעל פיו הי ,יכללו תנאי מפורש הזוכהביטוחי  11.1
. כמו כן, יתחייב המבטח מכביתוף ביטוחי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שי

מכבי אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי  ,שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה
 יום מראש.)שלושים(  31לפחות 

, לרבות אי מתן הזוכהלפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על  ,יכללו סעיף הזוכהביטוחי  11.1
מכבי של , לא יפגעו בזכויותיה /או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסותהודעה ו/או אי הגשת תביעה ו

 לקבלת שיפוי. 

, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הזוכהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  11.11
והוא פוטר את או הנובע מנזק לרכושו, ו/מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו כנגד 

מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת מכבי ו/או מי מטעמה 
תכלולנה הפוליסות ויתור על , כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי( ,זדון. הספק מתחייב
יב מתחי , והזוכה)אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון(מכבי ומי מטעמה זכויות שיבוב כלפי 

 פי הפוליסות.-לפעול למיצוי זכויותיו על

 בקשר עם מתן השירותים נשואכי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או  ,מתחייב הזוכה 11.11
הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך  ,חוזה זה

זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת  11 סעיף ולקיים את הביטוחים המפורטים ב
זה. לחלופין, רשאי  11 סעיף פי המוגדר ב-הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר עלהתקשרותם עם 

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

לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי  הזוכהמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  11.11
 שיחליף אותם. למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר

 

 בטחון ואבטחת מידע .12

הספק מתחייב בזה כי כל מסמך, מידע, פרטים ונתונים מכל סוג שהוא, לרבות נתונים ו/או  11.1

)להלן "המידע"( שיגיעו לידיעתו, בין במישרין  מכביו/או לקוחות  מכביסודות מסחריים אודות 

ובין בעקיפין, או יופקו על ידו, בקשר עם ביצוע השירותים על פי הצעה זו, ישמרו על ידו 

 בסודיות מלאה ומוחלטת.

הספק מתחייב שלא לגלות, בין במישרין ובין בעקיפין את המידע או כל חלק ממנו לצד שלישי  11.1

ש במישרין או בעקיפין, אלא כנדרש לצורך ביצוע הפרויקט כלשהו ולא לעשות בו כל שימו

הרלוונטי, וכן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע גישה של צד שלישי כלשהו 

 למידע בכל צורה בה יהיה אגור.

הספק מתחייב להשמיד את כל הדוחות, הרישומים, המסמכים ונתוני הביניים שייווצרו  11.1

 וזאת מיד עם גמר ביצוע השירותים.במהלך ביצוע השירותים 

התחייבויות הספק על פי סעיף זה אינן מוגבלות בזמן וכוללות את עובדי הספק לסוגיהם  11.1

 המעורבים בפרויקט, כולל קבלני משנה.

 
 

 רישיונות והיתרים .13
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 מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/אוהזוכה  11.1
פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב -שיונות הדרושים עלהיתרים ו/או הרה

לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, 
  במשך כל תקופת ההתקשרות.

משך כל תקופת ההתקשרות יהיה בידי הספק הזוכה רישיון תקף מאת משרד התקשורת  11.1
 י רט"ן )רדיו טלפון נייד(.לאספקת שירות

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

 

 מועסקי הזוכה .14

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

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

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם  11.1
 החלים עליו.

הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או  11.1
נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת מתן השירות או בכל בקשר למתן השירות, בגין 

 פעילות הקשורה למתן השירות. 

פי ההסכם, וכי כל -כן מצהיר הזוכה, כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על 11.1
פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או -זכות שניתנת על

/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע בשמם ו
הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של 
עובדי מכבי, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע 

תנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל התקשרות ההסכם או הוראה שני
 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-על

הזוכה מתחייב, כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך  11.1
את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או 

 כלשהי. למטרה

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי  11.1
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או -בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה, אם ייקבע על

 העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

רי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיק
 ההסכם.

 

 שמירת סודיות ופרסום .15

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר  11.1
עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם או 

 ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר סיומה. מתן השירות, תוך תקופת

לחוק  118 הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף 11.1
 .1977-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים  11.1
 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

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

 
 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .16

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות  11.1
בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף 

שקלים חדשים(,   שלוש מאות אלף₪ ) 311,111(, בסך של "ערבות הביצוע"להסכם זה )להלן: 
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)מאה ועשרים( יום לאחר תום תקופת  121ה על ההסכם וכלה בתום שתוקפה החל ביום החתימ
 ההתקשרות.

מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או  11.1
הסתיים מתן השירות / אספקת המוצר/ים מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי 

א מכבי רשאית לחלט את ערבות הביצוע או לדרוש תה -פי ההסכם -מילוי התחייבויותיו על
הארכה נוספת שלה לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות והזוכה סיים לפצות את 

 מכבי כאמור, תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות הביצוע.

פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את -בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על 11.1
כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות,  ערבות הביצוע,

 לבוררות, למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב לחדש  11.1
י הגבייה האמורה, תוך את ערבות הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה לפנ

)שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי מימשה את ערבות הביצוע או כל סכום  7
 מתוכה.

פי -אין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על 11.1
 ההסכם.

 פי כל דין.-להאמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או ע 11.1

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

 
 איסור הסבת ההסכם .17

פי ההסכם או -איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על הזוכה 11.1
 של מכבי.את החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב 

לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  הזוכהכל מסירה או העברה שיתיימר  11.1
 וחסרת כל תוקף.

 לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. הזוכהזכויותיו של  11.1

פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על 11.1
עניין" בו -הינה "בעל שמכביוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או ג

 . 1968 – "חתשכעניין" בחוק ניירות ערך, -כהגדרתו של "בעל

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. 11.1

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

 

 זכות קיזוז .18

 שהזוכה, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  11.1
 לזוכהעשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע            

 ממכבי.           

 מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אםמבלי לגרוע  11.1
 לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים           
 שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק ממכבי.           

 
 ויתור בכתב .19

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

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  11.1
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
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לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על 11.1
 לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.על זכויותיו, 

 

 
 סמכות שיפוט .11

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

 

 
 כתובות הצדדים ומתן הודעות .11

 ם לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.כתובות הצדדי

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

 

 

 

 

 
 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 
 
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 
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 נספח להסכם
 

 לכבוד

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

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 

 

 אישור עריכת ביטוחים הנדון:

"(  הספק)להלן: "הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 

וכן כל השירותים הנלווים כמפורט וכמוגדר בהסכם בקשר עם מתן שירותי _______________________ 

 " השירותים)להלן בהתאמה: " ספקשנערך ביניכם לבין ה

 "(.תקופת הביטוח)להלן: "ת ביום _______ המתחילה ביום _______ ומסתיימ"( וזאת לתקופה ההסכם" -ו

כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין  ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים 1
, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק 1981 -)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

₪  6,111,111  נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של
ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה במקרה הלתקופת ₪  21,111,111ה"כ לאירוע ובס

 .ספקמי מעובדי ה קבע כי נושאים בחובות מעביד כלפיוי

ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 11
גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר עם  לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או

לאירוע  ₪    6,111,111 ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של
ביטוח. שם המבוטח בפוליסה יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הובסה"כ לתקופת 

או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל הספק ו/
רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש אחד מיחידי המבוטח. 

 .באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק

11  

,  בקשר עם גררין בגין נזק גוף ו/או רכוש, לרבות נזק כיסוי אחריותו של הספק עפ"י ד  -ביטוח חבות מוצר 11
"( בגבול המוצריםו/או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י הספק ו/או הבאים מטעמו )להלן:"

נזק הנובע טוח. הפוליסה מורחבת לכסות גם הבילתביעה ובסה"כ לתקופת  ₪   12,111,111של אחריות 
הביטוח כאמור מורחב לשפות את  ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה ישירות מעבודה שביצע המבוטח

נזקים שנגרמו למכבי בשל אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר 
בקשר עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד 

חידי המבוטח. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום עבור כל אחד מי
ההסכם, אך לא תחילת פעילות הספק בקשר עם השירותים שבנדון, גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם 

___________. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסה לפני 
ו פג תוקף הביטוח בחברתנו בחודשים נוספים מהמועד  6פת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך תחול תקו

וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא 
ם על פי הפוליסה לעניין סעיף זה הגדרת המוצריועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. 

  .מורחבת לכלול גם: הדרכה, תמיכה מקצועית, שירותי תחזוקה, ועדכוני תוכנה
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 כללי 

 לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  ספקה 11

ו/או מי  מכביוח הנערך ע"י בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביט 11
 .הו/או מי מטעמ מכביוכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי  המטעמ

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח ישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  11
 יום מראש. 31הודעה על כך בדואר רשום  מכבימבלי שניתנה ל

במהדורתו  "ביט"לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כספקמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות ה 11
 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו

 

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

         

 בכבוד רב        

 

 ___________חברה לביטוח בע"מ

 

 על ידי ____________________

 )שם החותם ותפקידו(       
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 נספח להסכם

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 

 נוסח כללי של ערבות בנקאית אוטונומית

 לכבוד

 227/99מאנית מס' ומכבי שירותי בריאות אגודה עות

 תל אביב 27המרד רח' 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

(, כשהוא צמוד למדד "סכום הערבות")להלן: ₪  311,111הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

( בקשר עם הסכם )מכח מכרז "החייב"כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________ )להלן: 

 .לאספקת ציוד ושירותי  סלולאר עבור מכבי  126/2112מס' שלבית -פומבי מוגבל עם בחינה דו

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, 

ר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אח

 בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

(, כי המדד החדש "המדד החדש"אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן: 

(  "המדד היסודי"___ נקודות )להלן: עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______, היינו: _

אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן: 

 (."סכום הערבות המוגדל"

 למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

 

ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום בגבול  7לכם מפעם לפעם, בכל מקרה תוך  אנו נשלם

סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד 

 וגדל.שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המ

 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל . 

 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  

 בכבוד רב,

 שם הבנק:__________

 שם הסניף:__________

 _____________ אריך:ת                                                                         



 'גנספח 

  טופס ההצעה

 מע"מ. למעטכל המחירים יצוינו בשקלים חדשים, ויכללו כל מס או היטל אשר יחול על כל רכיב מוצע,  .1

סופיים ולא יידרש כל תשלום מעבר לכך. כל רכיב שייכלל  בהצעתו הסופית ,המחירים שינקוב המציע  .1
במסגרת ההצעה ושלא פורט לגביו מחיר באופן מפורש ייחשב ככלול בהצעת המחיר ובהתחייבויות המציע 

 למילוי דרישות ההסכם על נספחיו. 

"( וכן לעלות ב החבילותמרכי)להלן: " 6.1ו  5.1הצעת המציע תוגש לכלל החבילות המפורטות בסעיפים  .1
 "(.  מרכיב המכשירים)להלן: " 6.2ו  5.2 פיםהמכשירים שבסעי

בכל מקרה של שיווק מכשיר יורש למכשירים המוצעים במכרז  על ידי הזוכה,  מחירו לא יעלה על 
המחיר של הדגם אותו ירש. המחיר הסופי, כולל מחיר דגמים שאינם יורשים ייקבע במשא ומתן, 

  הן עבור משתמשים ממומנים ומשתמשים לא ממוניםהדבר נכון 

ולכל אחד מהמכשירים והציוד המפורטים  0.2ו  1.2חובה להשלים הצעה לכל אחת מהחבילות שבסעיפים  .1
 .תיפסל -. הצעה אשר לא יושלמו בה כל הפרטים כאמור 0.1ו  1.1בסעיפים 

מההצעה למשתמשים לא ממונים  ההצעה לא תהיה יקרה - (%13 -הצעה למשתמשים ממומנים )ישוקלל ב .1
 באף סעיף.

 מתוך ההצעה למשתמשים הממומנים( %51-מרכיב החבילות )ישוקלל ב .1.1
 

 'גחבילה  'חבילה ב חבילה א' מרכיב

שיחות מחוץ לארגון 

 )דקות(

בהתאם לשימוש, מחיר 

 להלן 8כמפורט בסעיף 

 ללא הגבלה 511

שיחות בתוך הארגון 

 )דקות(

 ללא הגבלה  1,111 ""

SMS  הודעת /

מחוץ  מוליטימדיה

 )הודעות( לארגון

 ללא הגבלה 511 ""

SMS  הודעת /

בתוך  מולטימדיה

 )הודעות(הארגון 

 ללא הגבלה 311 ""

 ללא הגבלה 100MB 1G חבילת גלישה )נפח(

לכל סוג ביטוח ואחריות 

מכשיר המשווק ע"י 

הספק בין אם נרכש 

)למעט אצלו ובין אם לא 

 (3וגלקסי  אייפון

 כלול כלול כלול
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 'גחבילה  'חבילה ב חבילה א' מרכיב

 כלול כלול לא כלול GPSשירות 

סה"כ עלות החבילה 

 לחודש( )₪ כולל דמ"ש 

   

מסך  משקל החבילה

 עלות החבילות

1% 21% 16% 

 

מנוי ו/או קבוצה של מנויים מחבילה  /לעבורעבירהתהא הזכות לולמשתמשים למכבי  ,במהלך ההסכם

  אחת לחבילה אחרת, בכל עת וללא הגבלה.
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 מתוך המשתמשים הממומנים ( %51-מרכיב המכשירים וציוד קצה )ישוקלל ב .1.1

 התמורה בגין הציוד תשולםשל כל מכשיר המפורט בטבלה.  העלות הכוללתירשום את  מציע כל 

 ללא כל תוספת לעלות המכשיר לרבות הפרשי ריבית או הצמדה. ,תשלומים  24-ב

 

 להלן דגמי מכשירים אותם חובה להציע:

 המכשירדגם 

מחיר מוצע בגין 

המכשיר )ללא 

מע"מ, סכום זה 

 10-ב ישולם

 תשלומים שווים(

מחיר 

המכשיר 

המוצע מבטא 

אחוז הנחה 

מהמחירון 

כלהלן: יש 

לרשום 

 אחוזים

משקל 

המכשיר 

בשקלול 

 ההצעה

   5  אייפון

11G 
 

 11.1% 

סמסונג גלקסי 

S3  
 

 11.1% 

 1Sאייפון 

11G  
 

 1% 

סמסונג גלקסי 

 וונדר
 

 1% 

סמסונג גלקסי 

1S 
 

 1% 

 C2   1.1% נוקיה

 1.1%   מכשיר כשר

מכשיר קבוע 

 לרכב
 

 1% 

 

מפורט כשל כל מכשיר  העלות הכוללתאת רשאי להציע מכשירים נוספים, המשתתף יציין   מציעכל 

מחירים אלה לא לשקלול ציון המחיר,  הוספת מגוון מכשירים יתבטא בציון האיכות.    בטבלה. 

 מחיר המכשירים במגוון לא יהיה גבוה יותר ממחיר החלופות הרלוונטיות.
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 דגם מכשיר

חלופה 

רלוונטית 

מטבלת 

המכשירים 

 שלעיל

 

מחיר מוצע 

בגין המכשיר 

)ללא מע"מ, 

סכום זה 

 10-ישולם ב

 תשלומים(

   

   

   

   

   

 

 (%65-ממומנים )ישוקלל בהצעה למשתמשים שאינם  .1

 מתוך ההצעה למשתמשים הלא ממומנים( %51-לחבילות )ישוקלל בהצעה  .1.1
 

 'גחבילה  'חבילה ב חבילה א' מרכיב

שיחות מחוץ 

 )דקות( רשתל

בהתאם לשימוש, 

מחיר כמפורט 

 להלן 8בסעיף 

 ללא הגבלה 511

שיחות בתוך 

 )דקות( רשתה

" " 751 

 

 ללא הגבלה

SMS  הודעת /

 מוליטימדיה

 רשתמחוץ ל

 )הודעות(

" " 511 

 

 ללא הגבלה

SMS  הודעת /

 מולטימדיה

בתוך 

 )הודעות(רשתה

 ללא הגבלה 311 " "
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חבילת גלישה 

 )נפח(

100MB 1G ללא הגבלה 

ביטוח 

לכל  ואחריות

סוג מכשיר 

המשווק ע"י 

הספק בין אם 

נרכש אצלו 

 ובין אם לא

 )למעט אייפון

 (3וגלקסי 

 כלול כלול כלול

 כלול כלול לא כלול GPSשירות 

סה"כ עלות 

כולל  החבילה

)₪  דמ"ש

 לחודש(

   

משקל 

מסך  החבילה

 עלות החבילות

1% 21% 16% 

קבוצה של מנויים מחבילה אחת לחבילה עביר מנוי ו/או הלמכבי תהא הזכות ל ,במהלך ההסכם

  אחרת, בכל עת וללא הגבלה.

 (%51-למכשירים וציוד קצה )ישוקלל ב הצעה .1.1

 24העלות תשולם ב של כל מכשיר המפורט בטבלה.  העלות הכוללתכל משתתף ירשום את 

 ללא  ריבית או הצמדה. תשלומים שווים 
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 דגמי מכשירים אותם חובה להציע

 המכשירדגם 

מחיר מוצע בגין 

המכשיר )ללא 

מע"מ, סכום זה 

 10-ב ישולם

 תשלומים שווים(

מחיר 

המכשיר 

המוצע 

מבטא 

אחוז 

הנחה 

מהמחיר

ון 

כלהלן: 

יש 

לרשום 

 אחוזים

משקל 

המכשיר 

בשקלול 

 ההצעה

   5  אייפון

11G 
 

 11.1% 

סמסונג גלקסי 

S3  
 

 11.1% 

 1Sאייפון 

11G  
 

 1% 

סמסונג גלקסי 

 וונדר
 

 1% 

סמסונג גלקסי 

1S 
 

 1% 

 C2   1.1% נוקיה

 1.1%   מכשיר כשר

מפורט כשל כל מכשיר  העלות הכוללתאת רשאי להציע מכשירים נוספים, המשתתף יציין   מציעכל 

מחירים אלה לא לשקלול ציון המחיר,  הוספת מגוון מכשירים יתבטא בציון האיכות.    בטבלה. 

 מחיר המכשירים במגוון לא יהיה גבוה יותר ממחיר החלופות הרלוונטיות.
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 דגם מכשיר

חלופה 

רלוונטית 

מטבלת 

המכשירים 

 שלעיל

 

מחיר מוצע 

בגין המכשיר 

)ללא מע"מ, 

סכום זה 

 10-ישולם ב

 תשלומים(

   

   

   

   

   

 

 

 שירותים מתקדמים  .1
במסגרת החבילה ללא תשלום נוסף יתווספו נקודות יתרון ציע שירותים מתקדמים שיספק  ל

 בציון האיכות כגון:

 ספר טלפונים קולי .1.1.1

 ארגוני SMSפתרונות להפצת  .1.1.1

1.1.1. FAX  TO  MAIL 

 גיבוי תכנים .1.1.1

 שירותים מתקדמים נוספים . .1.1.1
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  שירותים נוספיםמחירי  .8

הינם המכסימליים לחיוב בגין סעיפים אלו. אחוז ההנחה  ף זהמחירי השירותים המפורטים בסעי

 :מציון המחיר 5%אשר יציע המציע על מחירים אלו יהווה  

 : חריגה מחבילה ב' / תשלום רכיבים לא מתומחרים בחבילה א' .1.1

 ב':-להלן פירוט המחירים למרכיבי השירות מעבר לכלול בחבילות א' ו

 

 תיאור השירות
בש"ח מכסימלי  תעריף

 ליחידה

 1.11 לכל הרשתות מן אוירזדקת 

 1.11 הודעת טקסט לכל הרשתות

 1.11 הודעת מולטימדיה לכל הרשתות

 1.11 מגה של גלישה מעבר לחבילה 1

 5 עלות חודשית לחבילה א'  GPS שירות 

 :שדרוג חבילות .1.1

 עבור מנויים שבחרו בחבילה ב':להלן פירוט המחירים לשדרוג חבילות הגלישה  

 

 

 

 תיאור השירות
עלות תעריף מכסימלי:

 חודשית בש"ח

 G2 11 -ל1G שדרוג חבילת גלישה בנפח 

 G5 15 -ל 1Gשדרוג חבילת גלישה בנפח 

 חבילות גלישה למודם וטאבלט: .1.1

יסופק חודשים,  24-, ובתהחייבות של מכבי לG5בהזמנת חבילת גלישה למודם בנפח מיניאמלי של 

 מודם סלולארי ללא עלות.

 2מודמיםחבילות גלישה למודמים
מהירות 

 גלישה

תעריף 

 מכסימלי

עלות 

חודשית 

 בש"ח

 G5  41חבילת גלישה של 

 G11  61חבילת גלישה של 

 71  חבילת גלישה ללא הגבלה
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 למי שלא רכש חבילת חו"ל טבלת תעריפי חו"ל .1.1

, תינתן לקבוצה הנחה קבועה של טההאחידים שהוגדרו מעל כל שירות נדידה שאינו כלול בתעריפים 

 ממחירון הספק. 31%

 

 בש"ח מכסימלי תעריף תיאור השירות

 1.5 דקה שיחה נכנסת / יוצאת לישראל

 1.75 הודעת טקסט לישראל

 5 שימוש באחד מגה באירופה וארה"ב

 25 שימוש באחד מגה בשאר העולם

 

 למי שרכש חבילת חו"ל:  תעריפי חו"ל .1.1

אחוז ההנחה הכללי בסעיף  ממחירי החבילות והתעריפים כפי שיעודכנו מעת לעת. 11%תינתן הנחה של 
 לעיל, לא יחול על שרות זה. 8

 

1.1. SMS  ) ארגוני )אופציונלי למכבי 

 

 תיאור השירות
מכסימלי תעריף 

 בש"ח

 1.15 ארגוני SMSהודעת 

 

 ) אופציונלי למשתמש / מכבי( 3/ גלקסי  IPHONE -עלות ביטוח ואחריות ל .1.1

 

 תיאור השירות

עלות חודשית 

 מכסימלית

 בש"ח

וגלקסי  IPHONE 16G -ביטוח ואחריות ל

3 
25 
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 במקרה של אובדן/ גניבה/ נזק מוחלט מכסימלית השתתפות עצמית .1.1

 

 סוג נזק

 

 עלות חד פעמית 

 מכשיר רמה א'

 עלות חד פעמית 

 רמה ב'למכשיר 

 עלות חד פעמית 

 למכשיר רמה ג'

השתתפות עצמית במקרה 

של אובדן/ גניבה/ נזק 

 מוחלט שנה ראשונה

 

711 ₪ 

 

411 ₪ 

 

111 ₪ 

השתתפות עצמית במקרה 

של אובדן/ גניבה/ נזק 

  מוחלט שנה שניה ואילך

350 200 50 

 

 ___________%    :מציון המחיר( %1-)ישוקלל ב אחוז הנחה על המחירים המכסימלים הנ"ל

8.9.  

 = DOWNLOAD = 2.8 Mbps, UPLOADקצב גלישה ממוצע על פי הצהרת הספק מעבר לנדרש )

384Kb/s           )לפחות   : ___________________________ 

 

 הוראות כלליות  .9

דלעיל,  6.2ו  5.2 פיםאם עד הגשת הצעת המחיר יופסק ייצורו של דגם מבין הדגמים המפורטים בסעי .1.1
 את היורש  אותו דגם, במחיר שלא יעלה על המחיר המוצע על ידו.יספק הספק 

המשתמשים יוכלו לעבור אחת לחודש )בתום כל מחזור חיוב של הספק( בין החבילות ללא הגבלה וללא  .1.1
 "עלות מעבר" כלשהי.

, ללא עלות, אשר ישמש לתעבורת המודמים  11MBהזוכה יספק למכבי קו נתונים בנפח של  .1.1
 הסלולאריים.

מכמות המכשירים בכל שנה, אשר ישמשו עבור החלפת  3%הזוכה יספק למכבי עד  -דה טכניתעתו .1.1
 מכשירים תקולים, בהתאם לדגמי המכשירים הקיימים במכבי.

1.1. SIM ONLY-  למשתמשים ינתנו סימים ומיקרו סים ללא הגבלה וללא עלות במהלך כל תקופת
 ההסכם.

( ללא עלות. כולל דיבורית 5או אייפון  3: גלקסי  מכשירי פרימיום )דוגמת 51הצעת המשתתף תכלול  .1.1

BLUETOOTH .או מכשיר קבוע לרכב לבחירת המשתמש, ללא עלות 

  בעלי מכשיר קבוע לרכב יהיו זכאים לשירות סים משני וביטוח ואחריות למכשיר -מכשיר קבוע ברכב .1.1

 , ללא עלות.  GPSושירות 

הזכות במהלך תקופת ההתקשרות הראשונית, מכבי שומרת לעצמה את  -התקנת ופירוק דיבוריות .1.1
, 11%לדרוש העתקת דיבורית מרכב לרכב ללא עלויות, כולל פירוק מרכב קיים והתקנתו בכמות של 

בנוסף להתקנה הראשונית אשר תבוצע ללא עלות. במסגרת העתקת הדיבורית, במידה ויידרש לספק 
 אביזרים נלווים / אנטנה חדשה, יש לספקם ללא חיוב.
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ממחירון הספק ללקוחות עסקיים לאביזרים  35%למכבי תינתן הנחה קבועה של   –זרים והתקנות אבי .1.1
 והתקנות עבור לקוחותיו העסקיים.

  המשתתף יעמיד לרשות מכבי על חשבונו, נציג/ה קבוע/ה, במשרה מלאה. המשתתף נדרש  .1.11
 וכם עם מכבילהפיק ספר טלפונים של מכשירי הסלולר של מכבי, ללא עלות במתכנת אשר תס

 מכבי זכאית להגדרת פנטון של מכבי עבור כל מנוייה, ללא עלות. .1.11

המשתתף יספק מכשירים חדשים, יחליף מכשירים תקולים וכן יספק  -שירות שליחים  .1.11
 אביזרים נלווים וסימים חדשים וחלופיים ע"י שירות שליחים חינם עבור משתמשים ממומנים .

 ללא עלות לשנה, עבור כל דגמי המכשירים הנבחרים.תביעות ביטוח  5%  -מכבי זכאית ל .1.11

מכשירים בכל תקופת זמן לאחר המחצית הראשונה של  21המציע יאפשר למכבי שדרוג   .1.11
 ההסכם, תוך ביטול יתרת התשלומים עבור המכשיר הישן וללא הארכת ההסכם או משך התוכנית.

 קנסות יציאה עבור משתמשים ממומנים:  .1.11

על סיום ההתקשרות לפני תום תקופת ההסכם, היא תידרש לשלם אך החליטה מכבי / המשתמש 
 ורק את המפורט להלן בסעיף זה:

יתרת התשלומים עבור מכשירים שנרכשו על ידי מכבי,  –סיום התשלומים עבור המכשירים  .1.11.1
בהתאם ללוח התשלומים על המכשירים כפי שבחרה מכבי ללא כל תוספות או קנסות לרבות לא 

 "ערך שיורי". 

לכל מנוי על יציאה במהלך ₪  1,111קנס יציאה בגובה  - למשתמשים הממומנים קנס יציאה .1.11.1
 לכל מנוי על יציאה במהלך השנה השניה. ₪  511השנה הראשונה להסכם; 

מכמות המנויים ללא קנסות  15%על אף האמור לעיל, מכבי תוכל לנתק במהלך ההסכם עד  .1.11.1
 מכשירים וציוד הקצה(.יציאה )אך עם כיסוי יתרת התשלומים בגין ה

 

 

 

 

 

 _______________חתימה וחותמת : 
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 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .11

 שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך:  X-יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים. נא וודא וסמן ב

  

, וכן אישור ימציא אישור התאגדות –במקרה בו המציע הינו תאגיד מורשה כחוק בישראל 

ופירוט מורשי החתימה בתאגיד וכי הינם עו"ד/רו"ח, לפיו התאגיד מאוגד כחוק, הינו פעיל, 

 .מוסמכים לחייב את התאגיד לכל דבר ועניין

  

 רישיון תקף מאת משרד התקשורת לאספקת שירותי רט"ן )רדיו טלפון נייד(.

 

 אישור ניהול ספרים כדין.

  

שנים לפחות,  3המלמד כי המציע הינו בעל נסיון מוכח בישראל של תצהיר העשוי בפני עו"ד 

 באספקת שירותי תקשורת סלולרית וכל השירותים הכרוכים בכך.

 
 
 
 
 
 

 : ____________________חתימה : ____________________ המלא השם
 
 

 : ____________________חותמת : ________________________תפקיד
 
 

 : __________________טלפון ________________________: כתובת
 
 

 : __________________________אלקטרוני דואר : _____________________תאגיד' מס
 
 



 ד'נספח 

 טופס פרטי המציע
 

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

 שם
 
 

 מס' עוסק מורשה

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 מייצג את יצרן הציוד משנת:

 טלפונים:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1 . 
2. 

 

 
 
 תיאור כללי של המציע  .2
 

 

 

 

 

 
 
 כוח אדם .3
 

 הכולל של המועסקים על ידי המציע:א. מספרם 
 
 

 ב. מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע: 
 
 

ג. שמות אנשי השירות הטכני, המועסקים ע"י המציע, והעוסקים בתחזוקת המערכת המוצעת ותמיכה 
 מקצועית:

 
 

               ____________________________________________________________ 
 

______________________________                 _____________________________ 
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 ניסיון קודם ולקוחות  .4
 

 מספר שנות ניסיון של המציע במכירה ובמתן שירותי אחזקה למערכת המוצעת:
 
 

 מספר מערכות מהדגמים המוצעים במכרז, שנמכרו ע"י המציע בשנתיים האחרונות:
 
 

 מספר כולל של מערכות פעילות כנ"ל, שנמכרו על ידי המציע בשנתיים האחרונות:
 
 

 המפורטים להלן:שמות הרוכשים 
 
1                 ___________________________ .2____________________________ . 
 
3                 ___________________________ .4____________________________ . 
 
5                   __________________________ .6____________________________ . 
 
 
 
 
להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו 2 להם אנו מספקים בשנים האחרונות  .5

 )___________( באופן סדיר
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 השירות שניתן:תיאור 
 

 תקופת מתן השירות:
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 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 
 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 

 

 חתימת המציע: ____________________  חותמת: ________________________        

 
 ______________________תאריך: 

 
 



 ו'נספח 

 ת צ ה י ר

 

 

 

 אני הח"מ, _____________________, ת.ז. מס' _________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי          

 בכתב כדלקמן:וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה  לומר את האמת      

 

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

 ושירותי סלולאר למכבי.לאספקת , 11121111שלבית מס' -פומבי מוגבל עם בחינה דו

 הנני משמש בתפקיד _________________ בחברה, ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה. .1
 

 שנים לפחות, באספקת שירותי תקשורת סלולרית וכל השירותים 1בעלת נסיון מוכח בישראל של החברה הינה  .1

 הכרוכים בכך. 

 ., מיד עם תחילת ההתקשרותבכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרטמתחייבת לעמוד החברה  .1

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.  .1

 

                                 __________________                                                                                                                       

 חתימה       

 

 

 אישור

 

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

    זהות מספר  ידי תעודת עצמו על __________ _________________, מר _______________, שזיהה

______________, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני. אישר את נכונות -יעשה כן 

 

 

       _____________________ 

 חתימה                                                                                                                           



 'זנספח 

 

 טופס בחינת אמות מידה

 

 

 שם הספק:___________ דגם:_______________   

 בשקלול הציון הסופי על פי הפירוט כדלקמן: 58%בשקלול הציון הסופי והמדדים האיכותיים יהוו  58%המחיר יהווה 

 אופן החישוב פירוט מדדים קטגוריה
-משקל ב

%  
ציון לספק 

  5עד  0מ 
ציון 

 משוקלל

 כללי

 0   15% יחסי מגוון המכשירים המוצעים מעבר למכשירי החובה 
, מתחת ציון  1ציון -כמות משתמשים ברשת )מעל מליון משתמשים 

6) 
  

15%   0 

קצב גלישה ממוצע על פי הצהרת הספק מעבר לנדרש 
(DOWNLOAD = 2.8 Mbps, UPLOAD = 384Kb/s לפחות) 

מעל קצב 
הגלישה 
 יחסי  -המבוקש

40%   0 

שירותים מתקדמים ללא עלות )ספר טלפונים קולי , פתרונות להפצת 
SMS  ,ארגוניFAX  TO  MAIL)'גיבוי תכנים וכו, 

 יחסי

15%   0 

התרשמות 
מהספק  על פי 
ניסיון מכבי ו/או 

מחווי דעה 
 חיצוניים

 שביעות רצון ממוקד השירות הטלפוני של הספק

  

15%   0 

 0   100%   סה"כ
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 ח'נספח 

 

 כתב התחייבות 

קראנו בעיון את כל הפרטים בנוגע לתיאור הליך ההתמחרות, על כל תנאיו, ואנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל  .1

הדרישות ביחס ובקשר עם הליך ההתמחרות ואנו מסכימים לכל תנאי הליך ההתמחרות, ובהתאם לזאת נערוך 

אנו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות תיאור הליך ההתמחרות, על כל את הצעתנו2הצעותינו במסגרת הליך זה. 

 חלקיו. אנו מוותרים על כל טענה או דרישה או תביעה בקשר עם הליך ההתמחרות והשתתפותנו בו.

 -אנו מצהירים ומתחייבים כי כל הצעה שנגיש במסגרת הליך ההתמחרות, באתר ההתמחרות  .2

http://www.sourcingvision.comכמשמעותה בחוק החוזים )חלק  ,מכבי "הצעה בלתי חוזרת" אל , היא

בכל עת, בכפוף להוראות הליך ההתמחרות.  מכבי, המחייבת אותנו וניתנת לקיבול על ידי 1111 -כללי(, תשל"ג 

 כל הצעה כאמור, תעמוד בעינה עד להודעה על תוצאות הפניה וההודעה על בחירתה של ההצעה הזוכה.

 א נפעל לתאום הצעתנו2הצעותינו במסגרת הליך ההתמחרות עם מי מבין המשתתפים.אנו מתחייבים כי ל .3

ידוע לנו, ואנו מסכימים, כי לא נהיה זכאים לכל שיפוי ו2או החזר כספי שהוא בקשר עם הליך ההתמחרות ו2או  .4

 תוצאותיו, על כל הכרוך, הנובע והקשור בכך.

עות שאינן תואמות את יכולותינו או הצעות שקריות או אנו מתחייבים כי במהלך הליך ההתמחרות לא נגיש הצ .5

הדקות הראשונות לכל סל נגיש לפחות הצעת  1תיות ושבמהלך ימניפולטיביות שאינן תואמות את כוונותינו האמ

 מחיר אחת, המשופרת ביחס להצעת הפתיחה שלנו.

 ית ובלתי ניתנת לשינוי. ידוע לנו, ואנו מסכימים, כי כל הצעה שנגיש במסגרת הליך ההתמחרות תהא סופ .6

ומשיק לא תהיינה אחראיות, בכל צורה ואופן, לכל תקלה ברשת התקשורת  מכביידוע לנו, ואנו מסכימים, כי  .7

 והמחשבים ו2או לכל תקלה או טעות אחרת שתתרחש במהלך הליך ההתמחרות. 

ו עקיף, לרבות הוצאות ישירות ומשיק לא תהיינה אחראיות לכל נזק ישיר ו2א מכביידוע לנו, ואנו מסכימים, כי  .8

 או עקיפות, שייגרמו למאן דהוא עקב תקלה ו2או טעות כאמור.

 

 מס' תאגיד:_______________________ שם המציע: ______________________

 ___________________ תאריך: _______________________ כתובת:

 

 שמות ותפקידי החותמים המוסמכים לחתום בשמו:

 ______________________ תפקיד: _____________________שם: 

 שם: ______________________ תפקיד: _____________________

_________________ 

 חתימות וחותמת המציע

 

 



 ט'נספח 

 טופס הדרכת ספק

 

 

 

 מכבי שירותי בריאות שם לקוח:

    : מספר התמחרות

ציוד  לאספקת  ,21021621מס' שלבית -פומבי מוגבל עם בחינה דו מכרזשם התמחרות: 

 ושירותי  סלולאר עבור מכבי

 

 הספק__________________________    שם

נציג הספק______________________ תאריך ההדרכה______________________    שם 

 שעה______________________

 

 ק : ________    חתימה____________________שם המדריך מטעם משי

 שם מנהל פרויקטים מטעם משיק : ___________     חתימה _______________

 

SourcingVision  

 הערות אישור נושאי ההדרכה:

   קישור לאתר כניסה להתמחרות:

   שם משתמש וסיסמא 

   כניסה לפרטי ההתמחרות פרטי ההתמחרות:

   הצגת המסמכים הנלווים  

   כניסה לחלון ההצעות של ההתמחרות הצעת הצעות:

   מחיר פתיחה2הצעות ראשוניות 

   כניסה לחלון ההצעות של הדמו 

   מעבר על חלון ההצעות 

   הצעות 1הזנת  

   הזנת הצעה שגויה 

   דקה לסיום 2הצעות עד  דגשים:

 

נוספות במקרה בו יש דקות  1 -הארכת שעון ההתמחרות ל

שינוי "בשיטות עריכת ההתמחרות") חשיפת מיקום 2מחיר 

   מוביל2 שילוב של השניים(

   הצעה  שניתנת בעת ההתמחרות הן " הצעה בלתי חוזרת" 

 

בסיום ההתמחרות יש לשלוח את המחירים האחרונים חתומים 

   .21:66 בשעה .1ליום    עד

   מנגנון הארכה אוטומטי 

   קפיצות המחיר 

   טלפונים לתמיכה טכנית 
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 הריני לאשר כי בתאריך ___________ בשעה ______

הפרשי  ,הודרכתי ותורגלתי על מערכת המכרזים של חברת משיק ואני מבין את כללי ההתמחרות

המינימום בין הצעה להצעה, מנגנון הארכת הזמנים והסיכונים הנובעים מהכנסת הצעות בדקה 

 .האחרונה

ק( לעניין הריני להצהיר ולאשר כי הנני נציג מוסמך ומורשה מטעם __________ )שם הספ

 .ההשתתפות בהדרכה כאמור
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 הבהרות ודגשים: 

 

באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת הטלפון ו/או  אחראיםיהיו  ו/או משיק אינם אחראים ולא מכבי  .1

באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח,  האינטרנט, על כל רכיביהן ולא ישאו

למשתתף בהתמחרות, במישרין או בעקיפין. כל ספק משתתף מצהיר כי ידוע לו  וכיו"ב, אשר ייגרמו

פה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט ועל כן לא יהיה רשאי להעלות כנגד בהתמחרות כפו שההשתתפות

עקב טעות, תקלה,  מכבי ו/או משיק ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם

 .האמורות איחור, כשל טכני, או עקב סיבה אחרת הנוגעת לרשתות התקשורת

והספק מוותר בזאת באופן  קבלו כתוצאה מקשיים טכנייםלהצעות שהוגשו ולא הת תאחראי האינ מכבי .1

בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או משיק בעניין זה על כל הקשור, הכרוך 

 .והנובע ממנו

של סגירת הליך ההליך יכול להתארך עקב הגשת הצעה נוספת לפני תום המועד ידוע לנו והננו מסכימים כי  .1

 הבלעדיים. האת הזכות להאריך את ההליך בכל זמן לפי שיקולי הלעצמ תשומר מכבי. ינאמיהתיחור הד

יבים כי לא נפעל לתיאום הצעתנו עם משתתף אחר כלשהו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יאנו מתח .1

תיאום הצעה, לרבות: כריתה מפורשת או מכללא של הסכם או הבנה מכל סוג משתתף אחר או עם כל אדם 

או גוף כלשהו מטעמו בעניין בעלות, שיתוף פעולה, מימון, מחירים, העברת נכסים, אסטרטגיות להצעה 

וכיו''ב; קבלה של מידע כאמור או החלפתו בצורה אחרת, פרסומו או גילויו לאדם או גוף כלשהו, כאשר 

שלוח או עובד במשתתף ידוע לנו כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או נציג או מי ממטעם או 

 אחר.

הרינו להתחייב בזאת כי נשמור בסודיות מלאה ומוחלטת את כל הפרטים הידועים לנו בנוגע להליך  .1

ההתמחרות ולתוצאותיו, כמו גם להצעות שהגשנו במסגרתו, ולא נעבירם לכל צד שלישי שהוא, הכל עד 

 מכרז.לאחר שתתקבלנה בידינו, מאת מכבי, הודעה רשמית בדבר תוצאות ה

עם חתימתי על מסמך זה בשם ומטעם _____________ )שם הספק( לא תהיה ל________ )שם הספק( 

כל טענה )לרבות דרישה להחזר הוצאות או לקבלת פיצוי( כלפי מכבי ו/או משיק אם לא נבחרה הצעתה, 

 מכל סיבה כלשהי.  

 

 שם המודרך ____________________

 ________________________תפקיד 

 חתימה + חותמת חברה _____________
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עם חתימתי על מסמך זה בשם ומטעם _____________ )שם הספק( לא תהיה ל________ )שם הספק(   .1

כל טענה )לרבות דרישה להחזר הוצאות או לקבלת פיצוי( כלפי מכבי ו/או משיק אם לא נבחרה הצעתה, מכל 

 סיבה כלשהי.  

 

 המודרך ____________________ שם

 תפקיד ________________________

 חתימה + חותמת חברה _____________

 


