
                                                           

 מחלקת רכש ציוד וחומרים 

מערך מערכת לניהול  –ותחזוקה , רישוי בקשה להצעת מחיר לרכש
 "הבקשה"( –)להלן  בטחוןהבטיחות וה האחזקה והתפעול בתחומי

 כללי .1

 , רישוירכישהמעוניינת לקבל הצעות מחיר עבור  ("מכבי" -מכבי שירותי בריאות )להלן  1.1

 .כמפורט בבקשה בטחוןהבטיחות והאחזקה והתפעול בתחומי המערכת לניהול  של ותחזוקה

 .07.01.2020עד לתאריך  waizman_sh@mac.org.ilשרון ויצמן את ההצעות יש לשלוח אל  1.2

ולסכם את פרטי  יםהמוביל יםהספקהיצרן או עם הזכות לנהל מו"מ עם  אתמכבי שומרת  1.3

 . היצרן בשילובהעסקה 

 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  1.4

היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר שקלול  1.5

 המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

בדרך של שקלול המרכיבים המפורטים להלן, והכל על פי שיקול דעתה בחירת הזוכה תעשה  1.6

 .הבלעדי של מכבי ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות

 .30% –, איכות 70% –מחיר  1.7

 .2.3בסעיף האיכות תיקבע עפ"י סעיפי אמות המידה המפורטים  1.8

ות קודמות, בהתאם לשיקול הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרוי 1.9

דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה זו על מנת לבטל 

ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש אופציות 

 ככל שהן קיימות.

ודעה על רצונה של מקבלת הימים  7על ההסכם לבקשה תוך יחתום תתקשר מכבי,  ועמ ספק 1.10

פרד מהסכם ההתקשרות נמסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי  .ומכבי להתקשר עמ

 שייחתם.

 . glik_k@mac.org.il לדוא"ל:לגליק קרן טכנולוגיים יש להפנות מקצועיים אלות בנושאים ש 1.11

mailto:waizman_sh@mac.org.il
mailto:glik_k@mac.org.il
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 ההצעהבחינה של התהליך  .2

 ההצעה תיבחן על בסיס הקריטריונים הבאים:

 .וכלל זה רכש, הטמעה ותחזוקה מחיר עבור כל הדרישות המוגדרות בבקשה כולל - עלות  2.1

צלחת אצל , ניסיון, הטמעה מובבקשהוהשירותים הנדרשים  יכולת לספק את המוצרים -איכות   2.2

הכוללת את השירות  ,בישראל אתרים לארגון 50בהיקף ובפריסה ארצית של מעל לקוחות 

 והמוצר המתואר במסמך זה, איכות הפתרון והמוצר המוצע, איכות המענה על מסמך זה

 להלן פירוט המשקלות לבחינת ההצעות: 2.3

 מינימלי סף ציון 70% עלות

עלות ישירה ועקיפה )מוצרי צד ג'( של 

 המערכת בהתאם לבל"מ

100% - 

  100% סה"כ עלות

   

  30% איכות

הערכת הספק, יכולות הספק, נסיון הספק 

 והצוות

20% 75% 

בהיקף ובפריסה ארצית  המלצת לקוחות

 אתרים לארגון בודד 50של מעל 

15% 75% 

 75% 30% עמידה בדרישות והתאמה לצרכי מכבי

איכות הפתרון והמוצר, נסיון של המוצר 

 בשוק

25% 75% 

 75% 5% איכות המענה

 - 5% מידעעמידה בדרישות אבטחת 

 75% 100% סה"כ איכות

 בשקלול האיכות הכולל. 75% -לכל סעיף בנפרד ו 75%רמת סף מינימלית לציון עובר במדד האיכות: 

 ציון איכות הנמוך מרמת הסף, יפסול את הצעת המציע

 

 תיאור הדרישה 3
 

והבטחון, ע"מ מכבי מעוניינת למחשב את פעילויות האחזקה והתפעול המתבצעות בתחומי הבטיחות 

, כפי שנדרש תחומים אלולהנוגעות  שליטה ובקרה מלאים על כל מכלול הפעולות בארגוןלאפשר ניהול, 

 על פי חוק.

בתחום הבטיחות והבטחון, הכלי יאפשר יצירת תוכניות עבודה שנתיות, מילוי טפסים ממוחשבים 

 הארגונית. SAP-הצירוף מסמכים, תיעוד ליקויים ותקלות שבר והעברתם בממשק למערכת 
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כמו כן, הכלי יכלול מנגנון תזכורות והתראות לביצוע אחזקה מונעת ולניהול אישורים מספקים 

 .ינהל את ביצוע המשימות המתוכננות, תוך יכולת הפקת דוחות בקרה ומעקבו חיצוניים

 
 למערכת המבוקשת:מטרות ויעדי מכבי  3.1

 

 .גמישותו שקיפות, אמת בזמן ובקרה שליטהבתהליכי  שיפור 3.1.1

 השגת חסכון בזמן עבודה בתהליכי העבודה של הממונים לבטיחות וביטחון. 3.1.2

 מסד נתונים מרוכז אחד, תיק דיגיטלי לנכסי מכבי. 3.1.3

 יכולת מעקב ובקרה בצורה מרוכזת ואחידה. 3.1.4

 הפקת דוחות. 3.1.5

 
 

 : היעד הבאותמערכות משק לתהיה יכולת להתמ מערכתל 3.2
 

 SAP-FI –  לניהול כרטיסי ספק במערכת ה פיננסימודול-ERP הארגונית 

 SAP-PM – וכננתמודול אחזקה לניהול הציוד ומיקומים לאחזקה, תקלות שבר ואחזקה מת 
  טכנולוגיית ההתממשקות תהיהREST-API 

.  SAPהמערכת המוצעת צריכה להיות בעלת יכולת מוכחת להתממשקות למערכת  –הערה *   

מעת יבחן לאחר הטתהינו אופציונלי והאופציה למימוש הממשק,   SAP-הממשק למערכת ה

 המערכת בשטח.

 

 :משתמשי המערכת 3.3
 

 משתמשי מכבי:

 מנהל מחלקת ביטחון ובטיחות ארצי 

 ממוני בטיחות מחוזיים 

 הנהלת אגף נכסים ולוגיסטיקה 

 משתמשי חוץ:

 ספקי מכבי המספקים שירותים לאגף נכסים ולוגיסטיקה 

 משתמשים  25-סה"כ: כ
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 :ארכיטקטורה 4

 

 ארכיטקטורה כללית 4.1

  תיאור תרשים ארכיטקטורה

 בהתאם ליכולות המוצר והנחיות מדיניות א. מידע מכבי(על ענן  תתארח המערכת( 

 .המערכת תהא רספונסיבית 

  עובדי מכבי וספקים חיצוניים(המערכת תאפשר למשתמשי המערכת(: 

o לבטיחות ובטחון טפסי בקרה למלא. 

o מיקום הציוד ועל נתוני הטפסים יהיו מבוססים  אופציונלי:ש מימו

 . SAP-ממערכת ה שלופונקציונאלי ה

  לצפות בתוכנית העבודה, למלא טפסי בדיקה, יוכלו להתחבר למערכת על מנת ספקי מכבי

 .לצרף קבצים רלוונטיים )מסמכים, תמונות וכו'(

  :והבדיקה במערכת, יועברו ליקויים אשר יתועדו בטפסי הבקרה מימוש אופציונלי

 במודול האחזקה.שבר ויתועדו כתקלות  SAP-באמצעות ממשק אוטומטי למערכת ה
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  :העברת המידע ממערכות מכבי למערכת ולהפך, יתבצעו באמצעות מימוש אופציונלי

נחיות )בהתאם לה Rest-APIאו באמצעות   Cyber-Arkדרך כספות  –ממשק אוטומטי 

 (של מכבי שירותי בריאות א. מידעחלקת מ

 

 כת בשטחעת המערפי החלטת מכבי, בשלב ב', לאחר הטמהמימוש האופציונלי, יהיה על  -הערה * 

 ועל בסיס תיאור הארכיטקטורה בסעיף זה.

 סביבות נדרשות 4.2

 סביבות:שתי המערכת תותקן על גבי 

 בדיקות 

 ייצור 

 

 :המפרט המבוקש 5
 

 למערכת הטכניות והפונקציונאליות דרישות הלהלן פירוט 

 :דרישות הכרחיות לשלב הגשת ההצעה )תנאי סף( 5.1

 תגובת הספק דרישה מס'

  WEBמערכת מבוססת  1

  ענניתמערכת בתצורה  2

, כולל עירוב בשפה העברית והאנגלית תמיכה מלאה 3

 משפטים של עברית + אנגלית

 

  תמערכת רספונסיבי 4

 וניהול הרשאות למשתמשיםהגדרה ל כלי מובנה  5

 המערכתמ כחלק

 

המערכת תאפשר לספקים חיצוניים להתחבר  6

למערכת ולמלא טופס בדיקה, כמו גם עדכון/הוספת 

אישור תקינות ממוחשב, לצרף קבצים רלוונטיים כמו 

 מסמכים, תמונות וכו'

 

  התראות באמצעות דוא"לו מנגנון תזכורות 7

  להפקת דו"חות כלי מערכת מובנה 8
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הקמת רשומות עבור אתרי מכבי ו/או ציוד באתרי  9

 מכבי ללא מגבלה

 

המסווגים  ניהול רשומות הציוד עפ"י שדות ייעודיים 10

 את הציוד לפי תחום 

 

בנייה ותחזוקה של תיק נכס, הכולל משימות נדרשות,  11

 אישורים וציוד

 

על מערך תמיכה טלפוני הכולל אפשרות לדיווח  12

 08:00תקלות במערכת, הפועל בימי חול בין השעות 

 17:00עד 

 

  SAPיכולת התממשקות עם מערכת  13

ביצוע בקרות בשני מישורים:  תאפשרהמערכת מ 14

)הבקרות הנדרשות למעקב וניהול  בטיחות ובטחון

במערכת, הינן של בטיחות ובטחון בלבד. נושאים 

 אחרים אינם נדרשים(

 

 

 :יצירה, שינוי וצפיה שלהמערכת מאפשרת  15

  תוכניות עבודה שנתיות לביצוע הבקרות 

   בדיקות ואישורי תקינות ברמה מחוזית
 וברמה 

 

ניהול תדירות לביצוע בקרה  מאפשרתהמערכת  16

 חיצונית לציוד / מערכת, עפ"י הגדרה

 

בהתאם  ניהול מערך האחזקה, הבטיחות והבטחון 17

)כגון תדירות בדיקה  לדרישות החוק והרגולציה

  לציוד(

 

וכלים ליצירת מאגר טפסים יעודי  קיים מערכתל 18

, בהתאם לצרכי ע"י משתמש מכבי טפסים חדשים

 מכבי

 

המערכת מאפשרת צירוף ושמירת מסמכים לטפסי  19

 בקרה, הדפסתם ושליחתם באמצעות דוא"ל
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בדיקות ואישורי תקינות המערכת מאפשרת ביצוע  20

למתקני מכבי אשר בהם מצויים מערכות ו/או ציוד 

 המצריך זאת

 

משתמשים  10תמיכה במינימום  –ביצועי מערכת  21

Concurrent 

 

שעות  Downtime 48מקסימום  –זמינות מערכת  22

  בתקלה משביתה

 

 

 :)אופציונלי( נוספותדרישות  5.2

קיים / נדרש  תיאור הדרישה #

 פיתוח

 תגובת הספק

התראות בזמן אמת, למערכת מנגנון  1

בהתאם להגדרות / טריגרים שיקבעו 

 ע"י מכבי

  

המערכת מאפשרת התחברות של  2

ספקים חיצוניים, ע"ב מידע אודות 

 במערכות  הקיים ,הספק

 (3.2)כמתואר בסעיף 

  

כגון:  יכולת הפקת דוחות סטטיסטיים 3

 תכנון מול ביצוע, חריגים וכו'

  

המערכת מאפשרת מעקב ותפעול  4

אישורי תחזוקה מתוזמנים, כולל 

התראות, פקיעת תוקף וצירוף מסמכי 

 הבדיקות

  

המערכת תאפשר לתעד ליקויים.  5

ליקויים אלו יעברו באמצעות ממשק 

 (3.2)כמתואר בסעיף   SAP-למערכת ה

  

המערכת תאפשר הצגת ליקויים  6

 קודמים למתקן / ציוד וכו'
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 המערכת תמליץ על מועדי בדיקות 7

במהלך השנה, בהתאם  ספציפיים

לתדירות המוגדרת לציוד / מערכת 

 שנתיתותיצור תכנית 

  

המערכת תתריע במידה ויהיו חריגות  8

 בזמן הביצוע המוגדר לבדיקה

  

 

 :אבטחת מידע מפרט 5.3

 הגשת ההצעההכרחי מענה לכל הסעיפים לשלב  –חובה למלא 

 :יתרון מהווים שאינם סעיפים

מאשר /  דרישה נושא #
 לא מאשר

 פירוט

עמידה בתקן  1
 אבטחת מידע

המציע מאשר כי הוא עומד 
בדרישות תקן אבטחת מידע 

ISO27001  ו/או
ISO27799. 

נא לצרף בעת הגשת ההצעה צילום תעודות  כן/לא
הסמכה המעידה כי ההסמכה בתוקף. המציע 
מתחייב לשמר את הסמכתו במהלך תקופת 

ההסכם ובכל תקופת הארכה ולהודיע למנהל 
אבטחת המידע בארגון על אי הארכת הסמכתו 

 או שהסמכתו נשללה ממנו.
אחראי  2

 אבטחת מידע
האם קיים אחראי אבטחת 

מידע? נא לציין פרטים 
 בעמודת הפירוט.

 שם מלא: ___________________ כן/לא

אשר כי עובדי המציע  מסמכי סודיות  3
 מסמכי סודיות.חתומים על 

 לא נדרש לפרט כן/לא

נהלי אבטחת  4
 מידע

אשר כי קיימים נהלי אבטחת 
 מידע מעודכנים וזמינים.

 לא נדרש לפרט כן/לא

שמירת מידע  5
 עסקי

האם מציע המערכת  מעבד 
או משדר מידע שמתקבל על 

בסיס המפרט במערכות 
המחשוב שלו? במקרה 

שהתשובה היא כן יש לפרט 
 את סוג המידע

 נא לפרט: כן/לא

שמירת מידע  6
במערכות 

 ניידות

אשר כי מידע שמתקבל על 
בסיס המפרט, לא נשמר 
במחשבים אישיים באופן 

 מקומי או בהתקן נייד.

 לא נדרש לפרט כן / לא

 שימוש בשירותי ענן
 באם הזוכה מבצע שימוש בענן לטובת השירות נא לענות על הסעיפים הבאים
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בענן: נא לסמן  רמת השירות מידע כללי 7
בעמודת הפירוט האם 

השירות מסופק במלואו או 
 בחלקו בשירותי ענן.

 כל השירות מסופק בענן .1 -

חלק מהשירות מסופק בענן. נא לפרט  .2

איזה חלק: 

____________________________

____________________ 

סמן בעמודת הפירוט את  מידע כללי 8
סוג השירות אשר יועבר 

 לענן.
 

- SaaS 
PaaS 
LasS 

נא לציין את פרטי הספק  מידע כללי 9
ופרטי המיקום שבהם קיים 

מידע שמתקבל על בסיס 
 המפרט.

שם ספק שירות הענן:  .1 

______________________ 

שם מדינה/יבשת:  .2

______________________ 

אשר כי הסביבה שמוקצית  ארכיטקטורה 10
לשירות על בסיס המפרט, 

אחרים מופרדת מלקוחות 
 של ספק שירות הענן.

 לא נדרש לפרט כן/לא

אשר כי המידע שמתקבל על  ארכיטקטורה 11
בסיס המפרט נשמר בענן 

 באופן מוצפן.

 לא נדרש לפרט כן/לא

הסמכה  12
לתקנים 

וביצוע 
 מבדקים 

אשר כי ספק הענן מוסמך 
לאחד מתקני אבטחת מידע 

27001  /27017  /27018 
 וציין לאלו מהם.

תעודות במקרה  נא לצרף
 שיש.

 : לציין כן/לא
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 :בשקלול האיכות 5% -סעיפים שמהווים יתרון

מאשר /  דרישה נושא #
 לא מאשר

 יתרון פירוט

 הגנה על תשתית מערכות המחשוב המאחסנות מידע שמתקבל על בסיס המפרט 

מערכת  13
ההפעלה 
 והמחשוב

אשר כי מערכת ההפעלה 
פועלת ברישיון מהיצרן, 
ותעודכן במהלך תקופת 

 ההסכם ע"פ הנחיות יצרנה.

מענה "כן" מזכה  לא נדרש לפרט כן / לא 
נקודות  2.5 -ב

 יתרון

-Antiתכנת  14
Virus 

במחשבי 
 הספק

 AVאשר כי מותקנת תוכנת 
המתעדכנת בצורה שוטפת 

 במערכות המציע.

מענה "כן" מזכה  לא נדרש לפרט כן / לא
נקודות  2.5 -ב

 יתרון

הפרדת  15
 סביבה לוגית

אשר כי השרתים או 
המחשבים המאחסנים מידע 

על בסיס המפרט לא 
מחוברים באופן ישיר לרשת 

האינטרנט ולרשתות 
 חיצוניות )בחיוג או בנל"ן(.

מענה "כן" מזכה  לא נדרש לפרט כן / לא
נקודות  2.5 -ב

 יתרון

הפרדת  16
 סביבה לוגית

אשר כי מידע שמתקבל על 
מאוחסן בסיס המפרט, 

באופן שמופרד לוגית ממידע 
 של שאר הלקוחות.

מענה "כן" מזכה  לא נדרש לפרט כן / לא
נקודות  2.5 -ב

 יתרון

 הגנה על אפליקציות המאחסנות מידע שמתקבל על בסיס המפרט

אשר כי בגישה למידע  הזדהות 17
נדרשת הזדהות )משתמש 

 ביומטרי(. /OTPוסיסמה/ 

"כן" מזכה ב  מענה לא נדרש לפרט כן / לא
דות נקו 1.25 –

 יתרון

אשר כי קיימת מדיניות  הזדהות 18
סיסמאות על פי המוגדר 

 בעמודת הפירוט.

 באופן מצטבר: כן / לא
 7קיימת מורכבות סיסמה )לפחות  .1

 Microsoft complexתווים, 

password) 

קיים תאריך תפוגה לסיסמה ויכולת  .2

 90החלפה יזומה ע"י המשתמש כל 

 יום

 5נעילת משתמש לאחר קיימת  .3

 ניסיונות כושלים להתחברות

מענה "כן" 
)במצטבר( מזכה ב 

דות נקו 1.25 –
 יתרון
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ניהול  19
משתמשים 

 והרשאות

אשר כי קיים  מידור פנימי 
בגישה לקבצים המכילים 
מידע שמתקבל על בסיס 
המפרט. אשר כי הגישה 

לקבצים אלה תתאפשר רק 
 למי שתפקידם מחייב זאת.

מענה "כן" מזכה ב  נדרש לפרט לא כן / לא
דות נקו 1.25 –

 יתרון

ניהול  20
משתמשים 

 והרשאות

אשר כי ישנו תהליך ניהול 
משתמשים במערכת 

)הוספה, שינוי תפקיד 
 וגריעה(.

מענה "כן" מזכה ב  לא נדרש לפרט כן / לא
דות נקו 1.25 –

 יתרון

אבטחת מידע  21
 בממשקים

האם השירות ניתן באמצעות 
? אם כן, אשר APIחשיפת 

 -כי  קיים תיעוד מפורט ל
API( ?API 

Documentation) 

 API -יש לצרף את ה כן / לא
Documentation. 

 

מענה "כן" מזכה ב 
דות נקו 1.25 –

 יתרון

אבטחת מידע  22
 בממשקים

האם השירות ניתן באמצעות 
? אם כן, אשר APIחשיפת 

 .Input validationכי מבוצע 

מענה "כן" מזכה ב  לפרט.לא נדרש  כן / לא
דות נקו 1.25 –

 יתרון

אבטחת מידע  23
 בממשקים

האם השירות ניתן באמצעות 
API אם כן, נא תאר כיצד ?

 ,API (WAF -מוגן שירות ה
API gateway Swagger). 

מענה "כן" מזכה ב  נא לפרט את תיאור ההגנה על השירות כן / לא
דות נקו 1.25 –

 יתרון

מענה "כן" מזכה ב  לא נדרש לפרט כן / לא אשר כי קיים לוג אירועים. חיווים ולוגים  24
דות נקו 1.25 –

 יתרון

 שמירה על סודיות, שלמות וזמינות המידע שמתקבל על בסיס המפרט

העברת מידע  25
 מסווג

אשר כי קבצים המכילים 
מידע המסווג כ"חסוי" או 

"חסוי ביותר" שמתקבל על 
בסיס הסכם, נשלחים באופן 

 מוצפן.
 4להגדרת הסיווג ראה סעיף 

 בחוזר משרד הבריאות:
https://www.health.gov.i
l/hozer/mk12_2015.pdf 

מענה "כן" מזכה  לא נדרש לפרט כן / לא
נקודות  2.5 -ב

 יתרון

אשר כי מידע שמתקבל על  גיבויים 26
המפרט מגובה כחלק בסיס 

 מההתקשרות.

מענה "כן" מזכה  לא נדרש לפרט כן / לא
נקודות  2.5 -ב

 יתרון

גריטת ציוד  27
 מחשובי

אשר כי הוצאת דיסקים 
לצורך תיקון או לכל מטרה 
אחרת, מבוצעת רק לאחר 

מחיקת המידע שהתקבל על 
בסיס המפרט ופרמוט 

 הדיסק.

מענה "כן" מזכה  לא נדרש לפרט כן / לא
נקודות  2.5 -ב

 יתרון

סקרים  28
ומבדקי 
 חדירה

אשר כי מבוצעים סקרי 
אבטחת מידע ע"פ תכנון 

 שנתי והממצאים מטופלים.

מענה "כן" מזכה  לא נדרש לפרט כן / לא
נקודות  2.5 -ב

 יתרון

https://www.health.gov.il/hozer/mk12_2015.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk12_2015.pdf
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 דרישות תחזוקה ותמיכה 6

 
הכלולה בהצעה זו מיום  שירות/תמיכה לכלל המוצרים הכלולים בהצעה זו, לתקופת תחזוקה 6.1

 בפועל. תחילת העבודה

 וכד' Hotfixes ,chestPa, תיקוני באגים קבלת עדכונים ושדרוגי גרסאות שוטפות,  6.2

  SLAבסעיף  מפורטלפי הלפתיחת תקלות, אירועים וקבלת תמיכה של היצרן, יכולת של מכבי  6.3

 

 מהספק )SLA(זמן תגובה נדרש  7
 

 )יום עסקים הבא( NBD, לפי שעות עבודה בזמן ישראלפונית תמיכה טל -לתקלות רגילות  7.1

 במידה והבעיה לא נפתרת תהיה אפשרות לנציג מכבי להעלות את רמת החומרה 7.2

 הפעילותבשעות שעות  4של עד ראשוני נדרש זמן תגובה מערכת לתקלות  7.3

 דרישות מספק הפתרון  8
 

היצרן למכירת המוצרים באם הצעת הספק כוללת מוצרי צד ג', על הספק להיות מורשה מטעם  8.1

 המוצעים.

על הספק להיות בעל הסמכה של יצרן המוצרים המוצעים להתקנה, הטמעה ותחזוקה של  8.2

 המערכות המוצעות.

על הספק להוכיח קיום קשרי עבודה עם יצרן המערכת המוצעת )פתיחת תקלות, יכולת שינויים,  8.3

 עדכונים וכד'(

עו את המוצר בסביבות עבודה מורכבות. לכל רשימת לקוחות וממליצים רלוונטיים אשר הטמי 8.4

לקוח נדרש לציין את הרלוונטיות שלו לבקשה זו, תיאור הפתרון, שמות אנשי קשר וטלפונים 

 לקבלת מידע נדרש.

מחתימת ההסכם  ייםעל הספק לסיים את התקנת/הטמעת המערכת בתוך פרק זמן של חודש 8.5

 דרשו(ומסיום התקנת התשתיות הנדרשות ע"י מכבי )ככל שיי

יש לציין את כוח האדם המוצע לפרויקט זה ולפרט את ניסיונו בהתקנה ואינטגרציה  של המוצר  8.6

 בישראל

 .SLAיש לפרט את היערכות הספק להתמודדות עם הנדרש בסעיף  8.7

 

 :על הצעת המחיר לכלול 9
 

עבור הוספת שירותים ותפעול שוטף של המוצר, מעבר לתכולת  Professional Services-לעלות  9.1

 העבודה המפורטת בבקשה. לא כולל טיפול בתקלות

מנהלי מערכת ממכבי ע"י הספק לאחר הטמעת הפתרון, בין אם ע"י קורס או  2הכשרת לפחות  9.2

 ימים. 5ימי הכשרה באתר הלקוח, בהיקף של לפחות 

 

 מחיר ותנאי תשלום 10
 

 כוללים מע"מ.המחירים אינם  10.1

 מיום הוצאת החשבונית. 65תנאי התשלום הינם שוטף +  10.2

  ימים. 90 -תוקף ההצעה 10.3
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 ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(טופס 

 
        התאגיד המציע : .1

 
          יצרן:  .2

 
 מלצות:למתן ה –קיימים למוצר /שרות לקוחות  .3

 
 

ותק במכירת המוצר  חברה
 שרות/

 טלפון איש קשר

 
   

 
   

 
   

 
 הצעת המחיר

 הערות עלות )מטבע( 

Subscription 

לשנה  עלות רישוי השירות .1

הראשונה, כולל פיתוחים 

והתאמות, בהתאם לדרישות 

 המפורטות בהצעה

 

 עלות רישוי לכל שנה נוספת .2

  

 Professional-עלות שעה ל

Services  נוספים מעבר למוגדר

 בהצעה

 שעות בשנה 100אומדן: 

  

ימי  5לפחות  –הכשרת מנהלי מערכת 

 הכשרה

  

   תוספות אופציונאליות )יש לפרט(

הוצאות אחרות שלא צוינו והן חלק 

 בלתי נפרד מהמערכת ותחזוקתה

  

   (3.2)כמתואר בסעיף   SAPממשק ל 

  המחירים אינם כוללים מע"מ 
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 תאריך : ________

 הסכם

 

רכישה, ל (הספק"" -בין מכבי שרותי בריאות, להלן מכבי לבין ____________ח.פ. __________ )להלן

"המוצרים  –להלן ) בטחוןהבטיחות והאחזקה והתפעול בתחומי השל מערכת לניהול  רישוי ותחזוקה

 (.והשירותים"

 תקופת ההסכם .1

תקופת _________]להלן: "החל מיום _________ועד יום למשך שנה הסכם זה יעמוד בתוקף  1.1

 "[.ההסכם

נוספות בנות שנה כל אחת,  תקופות 2 -ציה להאריך את תקופת ההתקשרות בלמכבי שמורה האופ 1.2

 בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי )תנאים מיטיבים בכפוף להסכמת הספק(. 

שהיא, על אף האמור לעיל, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכל שלב ומכל סיבה  1.3

יום מראש. במקרה זה תשלם מכבי לחברה את הסכומים  30דעה בכתב ידי משלוח הו-וזאת על

שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או החברה תחזיר למכבי את הסכומים 

במידה ותופסק ההתקשרות עם הספק,  ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות.

 .במערכת עבור תהליכי מכבי, יועבר לרשות מכביכל המידע שנאגר 

 תמורה .2

רשימת המוצרים והשירותים המסופקים על ידי החברה למכבי ומחיריהם יהיו כמפורט בהצעת  2.1

 להסכם זה. כנספח א'הספק המצ"ב 

היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת ההתקשרות עם  2.2

כות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם הספק הזוכה, על בסיס מכבי , תעמוד למכבי הז

המחירים בהם זכה בחשב הכללי, מתחילת התקשרותו עם החשב הכללי ועד סיום ההתקשרות עם 

 .החשב הכללי

 תנאי תשלום .3

יום מיום הוצאת החשבונית ואישור  65התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של שוטף +  3.1

 כת ע"י מנהל מחלקת תשתיות מחשוב במכביקבלת המער

  )אכיפת ניהול חשבונות(  םציבורייאישור עפ"י חוק עסקאות גופים הספק יציג בפני מכבי  3.2

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או פטור מניהול  1976 –תשל"ו 

וח על עסקאותיו למע"מ בהתאם זה, על כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן נוהג לדו

 .לחוק
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 שרותי תמיכה ואחזקה  .4

יינתנו בשרות טלפוני ו/או באמצעות תקשורת זו  למוצר נשוא בקשהשירותי התמיכה והתחזוקה  4.1

מחשבים ו/או באתר מכבי, בהתאם לאופי הפניה ותוך הפעלת שיקול דעת מקצועי של הספק בשיתוף 

אספקה והתקנה , Hotfixes ,Patchesמכבי, ויכללו טיפול תמיכה ופתרון תקלות, טיפול בבאגים, 

 נוסף.של גרסאות ומהדורות חדשות של התוכנה, ללא תשלום 

(, שעות העבודה"" –שירותי התחזוקה יינתנו בימים א' עד ה', בשעות העבודה בזמן ישראל. )להלן  4.2

 הספק יעמיד מוקד טלפוני מאויש לקבלת קריאות שרות משך שעות העבודה.

 NBDזמני התגובה לקריאות שירות הינו עד יום עבודה אחד, לכל היותר  4.2.1

יקון מלא של התקלה. הספק יעשה כמיטב יכולתו כדי שירות התחזוקה כולל עבודה רצופה עד לת 4.2.2

לתקן את התקלה במהירות האפשרית, ובמידת הצורך, יספק פתרונות ביניים עד לתיקון התקלה 

 באופן סופי ומוחלט.

 במידה והבעיה לא נפתרת תהיה אפשרות לנציג מכבי להעלות את רמת החומרה 4.3

 זכויות קנין רוחני .5

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת  הספק 5.1

המונעת ממנו לספק בכל דרך את המוצרים למכבי וכי אין באספקת המוצרים משום הפרת פטנט 

 ו/או פגיעה כלשהי בזכויות של חברה ו/או גוף לרבות אדם אחר כלשהו. 

בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי במוצרים, מתחייב  הוידי גורם כלש-היה ותתבע מכבי על 5.2

 לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה כתוצאה מתביעה שכזו. הספק

 מועסקי הספק .6

הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת המוצרים והשירותים למכבי  6.1

יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין,  ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא

ויועסקו על ידו באופן בלעדי, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות 

 מיחסיו עימם.

לרכוש  נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא הספק 6.2

שאירע בעת אספקת המוצרים  מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם שייגרם

 ו/או מתן שרות למכבי.

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי  הספק 6.3

  רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.
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 אנשי קשר .7

 להיות איש הקשר הישיר עם הספק.   מכבי ממנה בזאת את  7.1

 להיות איש הקשר הישיר עם מכבי.    הספק ממנה בזאת את  7.2

 הסבת הסכם .8

הספק איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, את זכויותיו על פי ההסכם, או את החובות הנובעות ממנו, 

 אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 אחריות .9

לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזק תוצאתי  הספק 9.1

מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שיגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי 

 כלשהו עקב ו/או בקשר עם ייצור ו/או אספקת המוצרים ו/או מתן השירותים, כמפורט ומוגדר

   בהסכם זה. 

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה של מי מהן,  הספק 9.2

בגין כל נזק ו/או הוצאה, )לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש כנגד מי מהם(, שייגרמו 

ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי הסכם זה או על  הספקלהן כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של 

 פי כל דין.

 , שמירת סודיות ואבטחת מידע פרסום .10

 עם בקשר ידיעה כל, אדם כל לידיעת להביאאו /ו למסור, להעביר ולא, בסוד לשמור מתחייב הזוכה 10.1

 מתן או ההסכם ביצוע אגב או במהלך או בתוקף אליו שהגיעה ידיעה או השירות או ההסכם ביצוע

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

, העונשין לחוק 118 סעיף לפי עבירה מהווה האמורה ההתחייבות שהפרת לו ידוע כי, מצהיר הזוכה 10.2

 .1977-"זהתשל

 כפופים, שלה המסחר בסימני לרבות, מכבי של בשמה שימושאו /ו זה להסכם בקשר פרסום כל 10.3

 .מכבי של ובכתב מראש אישורה לקבלת

 :לסודיות דרישות 10.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 מידע לכל ביחס וכן ההסכם במסמכי שנכלל המידע לכל ביחס מוחלטת סודיות על לשמור 10.4.1

 מידע, ספקיה על מידע, הכספיים נתוניה, עבודתה שיטות, מבוטחיה, עובדיה, מכבי ושל על

 במסגרת לידיעתו יגיעו אשר, נתונים"ב וכיו פיננסי מידע, עסקי מידע, ניהולי מידע, רפואי

 )להלן: "המידע"(. זה הסכם במסמכי האמורפי -על הזוכה התחייבויות ביצוע
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 אישור קיבל אם אלא, שהוא זמן ובכל שהיא דרך בכל המידע של גילויאו /ו פרסום כל למנוע 10.4.2

 .שניתן לאישור ובהתאם מכבי מאת, בכתב, בנפרד נושא לכל, ספציפי

את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק  לעשות 10.4.3

לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הזוכה, נותני שירותים והמועסקים על 

מו על כתב התחייבות אישי פי ההסכם יחת-ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

, בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות כלפי הזוכה )בכל עת(

לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח 

 ידי מכבי(. -שיומצא על

 עובדיוידי -על האמור למילוי מכבי כלפי אחראי יהא הזוכה כי, ספק הסר למען, בזאת מובהר

 .עבורו או מטעמו הפועליםאו /ו

 :על תחול לא לעיל המפורטת הסודיות שמירת חובת 10.4.4

 טרם מטעמו השירות נותניאו /ו עובדיו בידיאו /ו הזוכה בידי שהיה מידע 10.4.4.1
 ;סודיות לשמירת התחייבות הפרת עקב שלא זה בהסכם ההתקשרות

 ;סודיות לשמירת התחייבות הפרת עקב שלא עצמאי באופן' ג מצד שנתקבל מידע 10.4.4.2

 .הזוכה של לסודיות התחייבות הפרת בגין שלא הכלל נחלת הפך או שהוא מידע 10.4.4.3

 ובלבד, מוסמכת שיפוטית מרשות צופי -על או דיןפי -על לגלותו שחובה מידע 10.4.4.4
 .מפניו להתגונן לה ואפשר, כאמור צו אודות דיחוי ללא למכבי הודיע שהזוכה

 יהא לא הזוכה וכי, מכבי של הבלעדית בבעלותה הוא המידע שכל מסכים והוא לו ידוע כי 10.4.5

 .ההסכם ביצוע לצורך שאינו שימוש כל בו לעשות רשאי

ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו  כי 10.4.6

 ואשר, בסודיותהתחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו 

 והפסדים נזקים למכבי לגרום עלול ההסכם ביצוע לצורך שלא בו שימוש או לאחרים גילויו

 חלק הינו שהמידע לכך מודע הזוכה וכי, בסודיות המידע לשמירת התחייבות ולהפרת

 .מכבי של מנכסיה

 לסנקציות מודע והוא, הסודיות שמירת חובת את הקובעות הדין הוראות לו ידועות כי 10.4.7

 מי או הוא אם צפוי הוא להן( ההסכם הפרת בגין לצעדים)בנוסף  והפליליות האזרחיות

, הפרטיות הגנת חוק הוראות( רק לא)אך  לרבות, אלו הוראות יפר מטעמו מי מעובדיו

 .נוסף רלבנטי דין כלו, 1996-"והתשנ, החולה זכויות חוק, ותקנותיו 1981-"אהתשמ

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

 שונות .11

בית בלב : אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, לרבות, אך לא רקלכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי,  11.1

אגודת אחזקות בע"מ,  מכבי בע"מ, קאר-מכבי טבעי, מכביו קרן מכביעמותת , בע"מ , מכבידנטבע"מ
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 , ושארעל פי המחירים את המוצרים מהספקשמורה הזכות לרכוש  אתה וכד' מכבי יזמותמכבי מגן, 

 בהסכם זה. ההסכם הקבועים תנאי 

עשוי להיות חב  הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק 11.2

 אחרת, מכל סכום שיגיע לספק ממכבי. לה מתוך ההתקשרות נשוא ההסכם או מהתקשרות

רשום על ידי צד כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  11.3
ימים  3למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו נשלחה תוך 

 .עת המסירה בפועלב -מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד 

 68125תל אביב,  27ח' המרד ר –מכבי שירותי בריאות 

        רח'  - הספק

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 11.4

     י:מכב

     הספק:

  

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 

 

 

 _______________      _______________ 

 הספק        מכבי שרותי בריאות  

    שם מלא של החותם:       

     חותמת: 

 אישור

 

אני הח"מ, _____________________________________________, עו"ד, מאשר כי מר/גב' 

____________________________, נושא/ת ת.ז. מס' ______________________, ומר/גב' 

___________________________, נושא/ת ת.ז. מס' ________________________, הינו/ם 

מוסמכים לחתום על הסכם זה מטעמה של _______________________________________, 

ס' _____________________________________________, וכי ח.פ./שותפות/עמותה רשומה מ

 חתימתו/ם, בצרוף חותמת התאגיד הנ"ל, מחייבת ומזכה את התאגיד הנ"ל לכל דבר ועניין.

 _____________________ 
 

 _____________, עו"ד 

 


